رساله کشف املراد
فی علم املعاد
من مصنفات
العامل الربانی و الحکیم الصمدانی
الحاج محمد کریم خان الکرمانی
(اعلی الله مقامه)

بسم الله الرحمن الرحیم
*«مقدمه»*
الحمد لله رب العاملین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و رهطه املخلصین
و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد یقول العبد االثیم کریم بن ابراهیم انی ملا رأیت کتاب رشح العرشیه للشیخ
االوحد اعلی الله مقامه و رفع فی العاملین اعالمه رأیته کانه اجل الله شأنه بنی فیه
علی محض ابطال الباطل و متییز املحلی عن العاطل و اثبات ان عقاید املاتن علی
خالف الکتاب و السنه و ملیعزم علی کشف اللثام عن حقیقه املرام و اکتفی ببعض
االشارات الهل الدرایات هذا مع ان مسئله املعاد مسئله غامضه و تحتاج الی علوم
کثیره و لو بنی فیه علی االمرین القتضی رسم کتاب کبیر فاقتنع فیه اعلی الله مقامه
علی رصف اظهار بطالن عقاید املاتن ردعا ملقلدیه عن اتباعها و انی و ان کنت قلیل
البضاعه و کثیر االضاعه و کتبت فی الفطره السلیمه تفصیل مسئله املعاد بقدر
املیسور احببت ان اکتب کتابا منفردا فی علم املعاد و اکتفی فیه مبحض بیان مر
الحق علی ما فهمته من الکتاب و السنه بربکه االستاد اعلی الله مقامه و ال اتعرض
فیه لذکر االقوال و نقدها ولکن اکتفی فیه مبا یمکن بیانه فی هذه االعصار و اقتنع
ببیان الصواب من وراء الحجاب لئال یحرم عن الحقیقه ابناء الحکمه و یحتجب عن
الوقوع فی ایدی الجهله و جعلت ترتیب املسائل علی حسب ترتیب العرشیه و ان
کان علی حسب ما عندنا علی خالف الحکمه و الصواب و ان احتجت الی زیاده
عنوان زدت عنوانا بین العنوانات لتوقف بیان الحق فی البواقی علیه و امنا ذلک
الجل انی طالعته علی ترتیبه و کتبت لکل عنوان ما عندی من الحق و فی الحقیقه
من الیطلع علی کتابی هذا الینتفع من الرشح املذکور اال بقدر ابطال الباطل و اما
فهم حقیقه املسائل فال و ابیک فانه اعلی الله مقامه ملیتصد لبیانها اال من وراء
حجب کثیره و هذا الکتاب حقیقه نعمه من الله علی اخواننا فی الدین و هدایه
لخالننا الی الیقین و یعلمون به ان آل محمد علیهم السالم ملیریدوا بالفاظهم و
احادیثهم رصف التحذیر و التخویف کام یزعمه اهل التأویل و التحریف و یعلمون
به انهم عربوا بها عن حقیقه الواقع بالتغییر و ال تصحیف و ان الفاظهم ادل االلفاظ

صفحه | 1

علی الواقع و ان کان یزعم الجهال ان الفاظ الحکامء اظهر عند البارع و سمیت هذا
الکتاب بکشف املراد فی علم املعاد و فیه ابواب .
*« الباب االول فی معرفه النفس  -قاعده *»1
الباب االول
فی معرفه النفس و فیه قواعد
قاعده
اعلم ان معرفه النفس هی آیه معرفه الله سبحانه اذ هی وصف الله نفسه لعبده
الن الله سبحانه ملا تعالی عن ان یمکن معرفته لغیره من نحو ذاته و احب ان یعرفه
عبده وصف نفسه لعبده وصف تعریف و تعرف و جعل ذلک الوصف حقیقه عبده
و هی املشار الیها فی حدیث کمیل حیث سأل امیراملومنین 7فقال یا موالی ما
الحقیقه قال 7مالک و الحقیقه یا کمیل فقال کمیل اولست صاحب رسک قال بلی
ولکن یرشح علیک ما یطفح منی فقال او مثلک یخیب سائال قال 7الحقیقه کشف
سبحات الجالل من غیر اشاره قال زدنی بیانا قال 7محو املوهوم و صحو املعلوم قال
زدنی بیانا فقال 7هتک السرت لغلبه الرس قال زدنی بیانا فقال 7جذب االحدیه لصفه
التوحید قال زدنی بیانا فقال 7نور ارشق من صبح االزل فیلوح علی هیاکل التوحید
آثاره قال زدنی بیانا فقال 7اطفئ الرساج فقد طلع الصبح انتهی .فمن توجه الی
ذاته بذاته فاقدا لجمیع ما سواها من فعل او حال او وضع او نسبه او قران او اضافه
او ملک او انفعال و اشباه ذلک فقد عرفها مکشوفه السبحات من غیر اشاره و
وجدها لیس کمثله شیء فعرف بها ربه الن من عرف الصفه عرف املوصوف فی
الصفه و هو غایه جهد املخلوق.
*« الباب االول فی معرفه النفس  -قاعده *»2
قاعده کلیه
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اعلم ان کل شیء من ذوی املحال املتقلبه املستقله قبل حلول الصوره حقیقته الصوره
التی تحل علی تلک املاده و ترحل فالکوز کوز بالصوره الکوزیه و الکاس کاس
بالصوره الکاسیه و لذلک لو زالت الصوره ملیسم بذلک االسم مع ان املحل ای الطین
باق و لذلک تری کل واحده من الصوره و املاده اعم من االخری و بینهام عموم من
وجه فالطین اعم من الکوز و الکوز اعم من الطین فالکوز غیر الطین و لیس املحل
جزء املوضوع له یقینا اذ لیس من رشط صدق االسم االتری ان الخشب لیس من
رشط صدق الرسیر علی الرسیر و یصدق الرسیر علی رسیر من الحدید ایضا و لو
کان الخشب بعض املوضوع له لکان الباب بعض الرسیر و صوره الباب و الرسیر
بعض الباب و صوره الرسیر االتری انه لو کان الرسیر غیر مصنوع تقول ان الرسیر
معدوم مع ان الخشب موجود و لیس بعض الرسیر موجودا و اذا وجد صوره الرسیر
تقول وجد الرسیر و هکذا أال تری ان الخمر خمر بصورتها الخمریه و مادام الصوره
باقیه هی نجس و حرام فاذا زال الصوره و تصورت بصوره الخل طهر و حل مع ان
املحل باق علی حاله و لذلک روی امنا سمی الخمر خمرا لعاقبتها فام کان عاقبته
خمرا فهو خمر اال تری ان االلف اثر الکاتب ال املداد و املداد اثر صانعه و االتدری
ان املفعول به غیر املفعول و اثر الفاعل املفعول ال املفعول به و االتدری ان االثر
قائم مبوثره تام فی کونه غیر محتاج فی کونه الی غیر موثره فالکوز اثر صانع الکوز
و الطین اثر صانع الطین و لیس اثر فاعل جزء اثر فاعل آخر فاثر صانع الکوز هو
الکوز و الکوز ما احدثه و ما احدثه صوره الکوزیه و الطین مفعول به و مرآه و
مظهر لتلک الصوره نعم اصل الطین و مرادی به املاده التی یظهر علیه الصوره
الصناعیه له ماده و صوره فی رتبته ذاتیتان مادته اثر صنعه سبحانه و تعالی و
صورته من نفس تلک املاده ای تلک املاده ید الله فی احداث تلک الصوره و ذلک
حال کل اثر عند موثره و اما کل صوره هی اثر صنع غیر صنع املاده فلیست مخلوقه
بتلک املاده و ال بصنع املاده و امنا هی اثر صنع آخر قائم به قیام صدور و ان کان
ظاهرا بتلک املاده کنور الشمس و الجدار نعم اذا وقع الصوره من صانعها علی
املاده یحصل للامده تکمل بتلک الصوره و تتبع تلک الصوره ما دامت علیها و هی
متکمله بها فاذا رفعت الصوره و زال التکمل عادت الی ما کانت من الصلوح فللامده
تصور و هو قبولها عن فعل املصور و البد ابدا من قیام الصوره و تصویر املصور علیها
الن الصوره حادثه و باقیه بابقاء املصور و تصور املاده فرع التصویر کاالنکسار الذی
هو صوره الکرس و ما یری من بقاء الخط بعد الکاتب و الکرس بعد الکارس فالجل
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ان مثال الکاتب باق فی الدهر و هذه الحصص املدادیه متوجهه الی الکتابه التی
هی اثر الکاتب فی الدهر فیقع فیها صورتها کام یقع املثال فی املرآه فلو زالت
املواجهه زالت الصوره و هی لجمودها الیزول مواجهتها ما ملیغیرها مغیر و علی
هذه فقس ما سواها فهذه الصوره لیست من امکانات هذه املاده و امنا هی اثر
صانع خارج کالکاتب مثال و الذی فی امکان املاده صلوح التصور و قبول الصور فلو
قیل ان املداد صالح للصور الحرفیه فامنا یراد به انه صالح للتصور بها و امنا ذلک
الجل ان املحل لیس ماده ذاتیه لتلک الصوره و امنا هی ماده عرضیه تصلح لعروض
صور متخالفه و املاده الذاتیه لتلک الصوره هی قامئه بفعل املصور للکوز مثال ال
صانع الطین و هی ما الیصلح لغیر صورتها و ذلک ان الصانع جل شأنه التعین فی
فعله و التخصص فلو کانت املاده ایضا التخصص لها بصوره لزم من تصویرها بصوره
خاصه الرتجیح بالترجح و هو الیصدر من الحکیم الغنی جل شأنه فالبد و ان تکون
املاده فیها مبادی الصوره أ التری ان النور مادته ما صدر من الشمس و صورته من
نفس تلک املاده و الیصلح ماده النور لغیر النور و کذلک ماده الظلمه خاصه بها
التصلح لغیرها فامده الجنس البد و ان یکون فیها مبادی الجنسیه و ماده النوع البد
و ان یکون فیها مبادی النوعیه و ماده الشخص البد و ان یکون فیها مبادی الشخصیه
و ذلک الجل ان الصوره نهایات املاده الذاتیه و متثالتها و ذلک محقق فی علم
الفلسفه فالیمکن تصویر ماده الروح بصوره النفس و التصویر ماده النفس بصوره
الجسد و کذلک الیمکن تصویر ماده زید بصوره عمرو و التصویر ماده املومن بصوره
الکافر و امنا الصلوح للنوع لالفراد ال للنوعیه و ال ملاده فرد لصوره فرد آخر و ما یری
من صلوح املداد مثال لکل حرف فامنا هو فی املداد النوعی لکل فرد شخصی و فهم
ذلک دقیق جدا و مع ذلک کل نوع یخص افرادا معینه الجل خصوصیه املاده النوعیه
ایضا بتلک االفراد فالیصلح ماده الفرس للبس الصوره االنسانیه بالجمله املاده الذاتیه
هی ما یخص بالصوره الخاصه الیصلح لغیرها و لذلک یلحقها احکام الصوره و لذلک
یستحق املومن الجنه مبادته و صورته و یستحق الکافر النار مبادته و صورته فالکوز
هو الصوره الکوزیه و الطین محل ظهورها و تلک الصوره صادره من موثرها قامئه
به قیام صدور و قامئه باملحل قیام ظهور و لها من حیث الصدور ماده و صوره
نوعیتان و تختص حصه منهام بسبب املحل کام ان النور الصادر من الشمس نوعی
و یتشخص بسبب املرآه و یتعین باستقامتها و اعوجاجها و اصباغها و صفائها و
کدورتها و کذلک الصیقل الحاذق مثال یصدر من فعله صوره السیف النوعی فان
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وقعت علی حدید ذکر هندی یقع سیف حدید حسن و ان وقعت علی حدید انثی
لین متقرش رخو متخلخل یظهر سیف کال سیء و الصانع واحد و صنعه واحد بحذقه
و کذلک جمیع ما تری فی هذا العامل و السیف اسم لتلک الصوره له خلقان خلق
اول نوعی و هو ما یصدر من فعل الصیقل و خلق ثان شخصی و هو ما یظهر علی
الحدید و هذه الصوره هی مبدء جمیع االثار و االفاعیل و الخواص و موضوعه
االحکام و هی قامئه مببدئها صدورا و استمرارا و مبحلها ظهورا فاذا اخذ عنها املحل
بقیت الصوره قامئه مبوثرها غایه االمر انها غیر ظاهره فی عرصه ذلک املحل و زالت
شخصیتها الن ممد الشخصیه و مبدأها ذلک املحل فاذا فنی العله فنی املعلول
أالتری ان نور الشمس صادر منها کان جدار یظهر علیه او ملیکن فان وجد جدار
ظهر علیه النور فی عرصه الکثائف و اال بقی صادرا من الشمس قامئا بها فی عامل
املثال مستمرا باستمرار اناره الشمس و کذلک جمیع الصور التی ظهرت علی املواد
املستقله قبل الصور کلها قامئه مبوثرها ظاهره علی املواد فاذا کانت املاده مواجهه
لتلک الصوره ظهرت علیها و اذا ما انحرفت رفعت الصوره عنها و قامت مبوثرها فان
قابلتها مبرآه خیالک ظهرت علیها و لو قابلها نبی مباده خارجیه اعجازا عادت علیها
سواء کانت مادتها االولی ام غیرها فانها عرضیه و من ذلک علم ان تلک الصوره
لیست من ماهیه هذه املاده و لیست هذه املاده واسطه خلقها بخالف املاده الذاتیه
نعم لهذه املحال فی مقامها مواد و صور ذاتیتان بهام قوامها و هام دهریتان لیس
یوجد احدیهام بدون االخری فاملاده هی املاده الجسامنیه و الصوره هی صوره هذه
البسائط العبیطه االصلیه فهی محل جمیع صور املوالید تعرض علیها و تلک الصور
قامئه مبوثرها صدورا و بذلک املحل ظهورا و بینهام عموم و خصوص من وجه کام
عرفت.
فاذا عرفت ذلک فاعلم ان تلک الصوره هی الشیء و متام الشیء و نفس الشیء و
مبدأ آثار الشیء و افعاله و خواصه و موضوعه احکامه فی الدنیا و االخره فنفس
هذا العرش صورته و نفس هذا الکرسی صورته و نفوس هذه االفالک صورها و نفوس
هذه العنارص صورها و کذلک نفوس الجامد و النبات و الحیوان و االنسان جمیعا
صورها و هی کلها و حقیقتها و مبدأ آثارها و افعالها و مصداق اسامئها و موضوعه
احکامها فی الدنیا و االخره و املثاب و املعاقب و هی اجسام لها مواد و صور و هی
املشار الیها بقوله 7صور عاریه عن املواد عالیه عن القوه و االستعداد تجلی لها
فارشقت و طالعها فتألألت فالقی فی هویتها مثاله فاظهر منها افعاله .فالجامد هو
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ما تألف من هذه البسائط املحسوسه تألفا صناعیا و قد خلقت البسائط قبله فی
الزمان ثم الفت فی زمان و حصل لها صوره تألیفیه کصوره الیاقوت مثال ثم ینزع
عنها تلک الصوره فی زمان و یعود البسائط الی حالها ثم تولف تألیفا آخر و یلبس
علیها صوره اخری و هکذا فالصوره الیاقوتیه هی حقیقه الیاقوت و هی قامئه مبوثرها
ظاهره علی مرآه البسائط لها ماده نوعیه قامئه بفعل موثرها و تشخصها بتلک
الحصص من البسائط الخاصه فام دامت مرآتها مواجهه الی فعل املوثر تکون الصوره
متشخصه ظاهره فی الزمان فاذا انحرفت عنه بالتفرق عدم التشخص و بقی املاده
النوعیه قامئه مبوثرها فال ذکر للیاقوت الشخصی اال فی عرصه الزمان اذ ذکر تشخصه
ربه فی تلک العرصه و ال خزانه له فوقها فالیاقوت الشخصی من الکائنات الزمانیه
نعم هو مرسوم فی ذلک الجزء من الزمان حسب و ذلک الیاقوت الشخصی و زمانه
مذکوران لربهام فی لوح علمه سبحانه ال لنفسهام و لو کان لک یاقوت فکلسته و
حللته و بخرته و جعلته هواءا و افنیته و شاء نبی ان یعید یاقوتک اعاده علی ذلک
املحل ان شاء او علی غیره و هو هو و کذلک حال النبات حرفا بحرف اال ان بسائط
النبات صوافی البسائط و بسائط الجامد غالئظها و اما الحیوان فهو مولف من
البسائط الجوهریه الفلکیه الحیوانیه الکامنه فی البسائط الطبیعیه العنرصیه قد
تألف من کل جوهر جزءا و من الربوده جزئین و حصل لها صوره فلکیه و تلک
الصوره هی حقیقه الحیوان و هی قامئه مبوثرها لها ماده نوعیه صادره من فعله و
تشخص من مرآه تلک البسائط الحیوانیه و تلک ایضا مرتبطه بالبسائط الطبیعیه
فاذا تفرق اجزاء املرآه و انحرفت عن فعل املوثر عادت املاده النوعیه الی موثرها بال
تعین فتلک الحقیقه ایضا لیست مبذکوره اال فی رتبه الفلک و هو ایضا زمانی فاذا
تفرق اجزاوه فنی فی تلک الرتبه اذ ال خزانه لتلک الصوره الشخصیه فوق رتبه
الفلک فهو ایضا من الکائنات الزمانیه نعم هو و زمانه مذکوران لربهام فی محلهام
ابدا اللنفسهام و یمدهام الله سبحانه بکرمه قد علمنا ما تنقص االرض منهم و عندنا
کتاب حفیظ و لو شاء نبی ان یعید فرسک بعد موته و تفسخه فی االرض و تفرق
عنارصه فی االصول لفعل کام ذکرنا سواء اعاده علی محله االول او الثانی و فی طیور
ابراهیم و حامر عزیر و احیاء تلک العظام النخره عربه ملن اراد ان یعترب و یعلم ان
الحقیقه ما هی و ما الذی یعاد فافهم.
و اما النفس الظلیه فهی مولفه من بسائط برزخیه اعالها دهریه مرتبط بالدهر
صدورا و اسفلها زمانیه مرتبط باالفالک و العنارص الجوهریه الزمانیه و تلک البسائط
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صور ارشاقیه قامئه بفعل النفس الکلیه صدورا و قامئه بجواهر االفالک ظهورا فهی
صدورا نوعیه و ظهورا متشخصه فلام تعلقت بالعرش صارت نفس العرش و ملا
تعلقت بالکرسی صارت نفس الکرسی و ملا تعلقت باالفالک صارت نفوسها و ملا
تعلقت بالعنارص البسیطه صارت نفوسها فتشخصها من حیث ما اکتسبت من مرآه
املظاهر و اال فهی صدورا نوعیه فاذا اخذ من تلک النفوس الظلیه حصص و الفت
علی صوره حصل علیها صوره شخصیه و هی النفس الظلیه الشخصیه مرتبطه من
حیث الصدور بفعل موثرها و هی نوعیه و من حیث الظهور بتلک البسائط الظلیه
التی هی العقل و النفس و التعقل و العلم و الوهم و الوجود و الخیال و الفکر و
الحیوه و نفوس العنارص الجامده شخصیه و قد اخذ من هذه النفوس حصص و
البست صوره وحدانیه تألیفیه و تلک الصوره کام عرفت صدورا نوعیه و ظهورا
متمیزه بتلک املشاعر و االعامل فصوره النفس الظلیه الشخصیه هی العلم و العمل
فاذا تفرقت الجامدیه و النباتیه و الحیوانیه فی اسفل الزمان بقیت النفس الظلیه
الشخصیه فی اعاله ما بقیت البسایط ای االفالک و العنارص فانها مشخصه لنفوسها
ما بقیت و تلک الحصص تشخصها لیست من الحیوانیه و النباتیه و الجامدیه و امنا
تشخصها بادراکاتها فان کانت قویه کانت شدیده التشخص متعینه بعد املوت و ان
کانت ضعیفه مبخالطه االعراض انتظر بها زوالها و النفس الظلیه مرکبه من تلک
النفوس نعم اذا خربت البسائط و تفرقت تفرقت مع الزمان و تفرقت نفوسها و
بطلت عند ذلک بخالف الحیوانیه و النباتیه و الجامدیه فانها تتفرق اجزاوها فی
الزمان اال ان الحیوانیه لها بقاء ما بعد خراب البدن بقدر ما لها من املشاعر الدراکه
للصور املنفصله عن املواد الزمانیه لکن ال دوام له لعدم مفارقتها الوجدانیه عن
املادیات الزمانیه کثیرا و لذا خص امیراملومنین 7قواها بالحواس الخمس الظاهره و
حرص الصادق 7ادراکها بالطبیعیات و سلب الرویه عنها و ذلک املقدار من البقاء هو
محرشها فافهم .و اما النفوس الظلیه فهی مفارقه عن املواد الزمانیه مفارقه برزخیه
و لیست مفارقه عن املواد الربزخیه ای البسائط املجرده فلذلک تفنی اذا فنیت
البسایط املجرده و الجل ذلک یقدر النبی علی احیاء املوتی و اعاده نفوسها الظلیه
الیها حتی التنکر من نفسها شیئا علی محالها او غیر محالها و هذا غایه تحریر
املسئله علی نهج االختصار.
و اما النفس الناطقه الدهریه فهی حقیقه وحدانیه قد تألفت من بسائط حقیقه
متشاکله متحده دهریه و تلک البسائط هی حقیقه هذه البسائط الظلیه کام کانت
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البسائط الظلیه هی حقیقه البسائط الجوهریه و نسبه کل حقیقه الی ما دونها
نسبه الجسم املطلق الی االجسام الجزئیه فالبسائط االخرویه بسائط متشاکله صفه
کل بسیط فی کل بسیط بالفعل فعرشها ذو فعلیه کرسیه و فلکیه و عنرصیه و
کرسیها ذو فعلیه عرشیه و فلکیه و عنرصیه و فلکها ذو فعلیه عرشیه و کرسیه و
عنرصیه و عنرصها ذو فعلیه عرشیه و کرسیه و فلکیه فهذه البسائط بسائط رکنیه
قد تألف منها النفس الناطقه الکونیه علی صوره الدراکیه املطلقه و هی قامئه مبوثرها
قیام صدورها و مبادتها و صورتها قیام رکن و مادتها قامئه بصورتها قیام ظهور و
صورتها قامئه مبادتها قیام تحقق اذ املاده و الصوره ذاتیتان لها و هی هی النفس
الناطقه الکونیه صاحبه جمیع املشاعر الظلیه التی هی من حیث الصدور منها
متحده و من حیث الظهور علی البسائط الجوهریه متعدده فهی صدورا دهریه و
ظهورا برزخیه فتلک النفس الناطقه الکونیه متیزها بتلک الصوره املتحده املطلقه
النوعیه بالنسبه الصالحه الن تتعین بعلوم حقیقیه دینیه الهیه او تتعین بعلوم باطله
شیطانیه و ذلک ان دراکیتها املطلقه فی الدهر او فی املشاعر الظلیه بعینها کالعین
البارصه املطلقه فاما ان تنظر بها الی الکعبه او الی االمام او الی العامل او الی االفاق
و االنفس للعربه و اما ان تنظر بها الی غیر محرم او الی الشطرنج او املالهی او
غیرها من املحرمات أ ال تری ان خیالک فی نفسه مطلق التعین له و هو صالح الن
تتصور به محرما او محلال فکذلک النفس الدراکه املطلقه صالحه الن تتوجه الی
عباده و نور او معصیه و ظلمه و نسبتها الی املشاعر الظلیه نسبه الروح الحیوانی
الی حواسها االتری انه بصیر بکله سمیع بکله شام بکله ذائق بکله و هکذا فکذلک
النفس هی عاقله بکلها عامله بکلها متوهمه بکلها و هکذا فالنفس الناطقه الکونیه
هی الحقیقه الوحدانیه املولفه من البسائط االخرویه و لها صوره دراکیه و عاملیه
مطلقه و هی لها وجود و ماهیه مطلقه و هی لها وجود و ماهیه فان عملت مبقتضی
وجودها و توجهت الی الکلیه االلهیه وقع علیها شعاعها و ذلک الشعاع صدورا
نوعی و ظهورا علیها یتشخص و یتعین فتستمد مبقتضی وجودها و یضعف ماهیتها
و ان عملت مبقتضی ماهیتها و توجهت الی الجهل الکلی وقع علیها ظله و هو
صدورا نوعی و ظهورا علیها یتشخص فتستمد مبقتضی ماهیتها و یضعف وجودها
فذلک النور املمد به هو النفس الناطقه االنسانیه و ذلک الظل املمد به هو النفس
االماره بالسوء و تتصور حینئذ اما بصوره الشیاطین او الحیوانات او النباتات او
الجامدات النها تکتسب الصور من االسفل و مام ذکرنا علم ان النفس الکونیه
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مشخصه کونا لکنه تشخص کلی و تتعین بالصور الرشعیه التی هی من امداد
وجودها او ماهیتها فالنفس الکونیه هی التی تسعد بالصوره الشخصیه او تشقی و
هی التی تنعم و یری فی وجهها نرضه النعیم او تعذب و وجهها بارس تلفحه النار
نعوذ بالله بالجمله اذا کان الشیء مرکبا من اجزاء مستقله قبل الرتکیب فالصوره
العارضه علیها هی نفس ذلک الشیء و حقیقته و هی قامئه مبصورها قیام صدور و
علی تلک االجزاء قیام ظهور و لیست تلک االجزاء ماده ذاتیه له و ان کان مرکبا من
اجزاء رکنیه غیر موجوده قبل الرتکیب فحقیقته مجموع ذلک املرکب و املاده له اب
و الصوره له ام و هام معا قامئتان مبوثرهام قیام صدور و مادته قامئه بصورته قیام
ظهور و صورته قامئه مبادته قیام تحقق و الیوجد احدیهام بدون االخری اللهم اال
فی الذهن عند الوجدان.
و اما النفس الکلیه فهی حقیقه جمیع االفالک و العنارص الظلیه التی وصفنا و هی
فیها کجسم الکل فی االجسام فهی حقیقه الجسم الکل فهی الجسم الحقیقی الکلی
و ذلک تأویل قوله تعالی انا نأتی االرض ننقصها من اطرافها و جمیع النفوس الجزئیه
مثلها و اشعتها و انوارها و تلک املثل مذکوره حیث ذکرها الله و ذکرت الله باقیه
النفسها و لربها اال انها بالنسبه الی النفس الکلیه عائده عود مامزجه حیث انها
مبهمه فیها متالشیه التعین لها بالجمله النفس فی کل مقام هی ما به الشیء ذلک
الشیء الخاص و هی قامئه باملوثر قیام صدور باقیه محفوظه بابقائه و حفظه فان
واجهها مرآه سواء کانت مادیه شهادیه او ظلیه برزخیه ظهرت فیها و ان انحرفت
خفیت عنها و ان اعیدت الی التوجه عاد الظهور و لو عاد الف مره و تخیل النفوس
املیته هی دلیل البعث و االعاده لو کنتم تعلمون و امنا خلق الله الرویا لیتمکن
الناس من فهم امکان البعث و املعاد کام روی فافهم و کذلک یحیون املوتی باالعجاز
و فی الرجعه و کذلک اعاد علی 7الوقت و صلی اداءا حیث اعاد الشمس و صلی
العرص و ذلک علی الله یسیر و کیف ینکر العود من یشاهد علی الدوام و تحلل
مرآته و ایجاد مرآه اخری فی بدنه و هو هو دامئا و لقد علمتم النشأه االولی فلوال
تذکرون بل هم فی لبس من خلق جدید خذها الیک قاعده کلیه ینحل بها اکرث
کلیات مسائل املعاد و الرویا التجدها فی کتاب و التسمعها من خطاب و ال قوه اال
بالله الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هدانا الله و ال حول و ال
قوه االبالله العلی العظیم.
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*« الباب االول فی معرفه النفس  -قاعده *»3
قاعده
اعلم ان النفس االنسانیه کام عرفها امیراملومنین 7هی قوه الهوتیه بدو ایجادها عند
الوالده الدنیویه مقرها العلوم الحقیقیه الدینیه موادها التأییدات العقلیه فعلها
املعارف الربانیه سبب فراقها تحلل االالت الجسامنیه فاذا فارقت عادت الی ما منه
بدئت عود مجاوره ال عود مامزجه و قال 7لها خمس قوی فکر و ذکر و علم و حلم
و نباهه و لیس لها انبعاث و هی اشبه االشیاء بالنفوس امللکیه و لها خاصیتان النزاهه
و الحکمه انتهی.
اعلم ان حقیقه النفس الناطقه مثال فعل الله و صورته کام قال علی 7فی صفه
العامل العلوی صور عاریه عن املواد عالیه عن القوه و االستعداد تجلی لها فارشقت
و طالعها فتألألت فالقی فی هویتها مثاله فاظهر منها افعاله انتهی .و ذلک املثال
نفس الهویه ای هو امللقی و امللقی فیها لقوله 7تجلی لها بها و بها امتنع منها و
الیها حاکمها و هی للمشیه کالصوره فی املرآه و مرآتها نفسها و کالنور للمنیر و
الکالم للمتکلم و هی جوهره اصلها صوره علمیه لله سبحانه ابرزتها املشیه بواسطه
العقل و هی کالزناد و قابلیتها کالحجر و هی کالنار الحاصله بینهام و مقرها ارض
العلوم ای ذرات الوجود الذاتیه اذ کل فی رتبته علم بتلک الرتبه و هی ارض الحیوه
الذاتیه و هی منبعثها و ال منبعث لها من االراضی املادیه موادها ما یرد علیها من
العقل و صورتها خصوص العلوم و اذا عادت بعد تفرق آالت البدن و انکسار املرایا
العرضیه عادت عود مجاوره الن تشخصها من العلوم ال من االبدان العرضیه و محلها
فی وسط الدهر فوق جسدها فی عامل الزمان و هام معا و هی مقدمه علی جسدها
باربعه آالف سنه موخره عنه باربعه آالف سنه و بینهام اسباب متصله معهام و قد
انزلها الله فی تلک االسباب فکرسها فی الطبایع ثم حصصها فی املواد ثم صورها
فی االظله ثم انزلها الی العرش ثم الی الکرسی ثم الی فلک الشمس ثم الی االفالک
السته ثم العنارص حتی انتهی بها الی الرتاب و کونها فی العرش آیه کونها فی العقل
الکلی ذکرا و کونها فی الکرسی مظهر کونها فی مقامها فی وسط الدهر و کونها فی
الشمس مظهر کرسها فی الطبع و تحصیصها فی الهباء و کونها فی االفالک مظهر
کونها فی االظله و تجلیها بافعالها و کونها فی العنارص آیه کونها فی الطبایع ثانیا و
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کونها فی حصص منها آیه کونها فی املاده و کونها فی صور االشخاص آیه کونها فی
االظله و جمیع ذوی االیات تلک قامئه فوق االیات هذه و خلقتا معا و ذلک صفه
نزولها الی منتهاها بتنزالتها و ملتخل عنها درجه فتنزل بنفسها الی درجه بل هی و
الجسد و االسباب جمیعا موجوده فی رتبها و هی نازله ماده یعنی املاده الدنیا غلیظ
املاده العلیا و صاعده صوره یعنی الصوره العلیا لطیف الصوره الدنیا فاملبدء اولی
باملاده الوحدانیه فهی نازله و املنتهی اولی بالصوره املتکرثه فهی صاعده و درجات
الصعود بازاء درجات النزول و کام الینزل بنفسها درجه الیصعد بنفسها درجه و لکل
منا مقام معلوم.
*« الباب االول فی معرفه النفس  -قاعده *»4
قاعده
اعلم ان دون هذه النفس الناطقه االنسانیه الذاتیه نفسا ناطقه ظلیه برزخیه و هی
شعاع الناطقه القدسیه و نورها الذی تعلق باالجسام فهی صوره مثالیه تکون صدورا
من النفس الناطقه القدسیه نوعیه و تتشخص فی االجسام الجزئیه فتختص بها
فلذلک اعالها دهری و اسفلها مرتبط باالجسام الزمانیه ففی العامل الکبیر بین نفسه
الکلیه و بین هذه االجسام عامل ظلی و هو ظل النفس الکلیه و مثالها قد تعلق بهذه
االجسام فذلک العامل صدورا من النفس نوعیه التشخص فیه و ظهورا علی مرایا
االالجسام یتعین و یتشخص و هو النفوس الخاصه املتعلقه بهذه البسائط املقتضیه
لالقتضاءات الخاصه و هی نفس العرش املحرکه له و نفس الکرسی و نفوس االفالک
املحرکه لها و نفوس العنارص التی بها تتحرک الی حیزاتها و تلک النفوس صدورا
متحده و هی نفس کلیه ظلیه محلها الجسم الکلی و تلک النفوس صور مجرده عن
املواد و املدد الزمانیه مقارنه بها و هی الصوره العرشیه و الکرسیه و الفلکیه و
العنرصیه التی بها تسمی باسامئها و هی نفوسها و حقائقها کام عرفت و هی منشأ
آثارها و مبدأ قواها و کذلک مثل جمیع ما بدأ من تلک البسائط من املوالید صورها
هی مثلها وهی من ذلک العامل و کل ماده تفککت یبقی مثاله فی ذلک العامل و
الجل ذلک له عرش و کرسی و افالک و کواکب و عنارص و موالید و نهار و لیل و
آفاق کهذا العامل بعینه اال انها فیه صور مجرده عن املواد و املدد اال انها سفلیاتها
باقیه ببقاء االجسام السفلیه مفتقره فی تشخصها الیها فام دام الشجر موجودا فی
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الدنیا یکون مثاله موجودا فی عامل املثال فاذا فنی فنی عن عامل املثال و کتب فی
لوح العلم الدهری فتلک املثل لربها موجوده ابدا و فی نفسها تعدم و علویاتها باقیه
ببقاء االجسام العلویه مفتقره فی تشخصها الیها فام دام الجسم الساموی موجودا
کان مثاله موجودا و اذا مارت و تفککت و هو عند نفخ الصور تفکک مثالها و ذلک
ان ظل النفس الکلیه التشخص له اال فی مرآه الجسم الزمانی فهذه االفالک لکونها
مرکبه من عنارص جوهریه و شدیده التشاکل مصونه عن الزوال اال عند نفخ الصور
و اما العنارص فالختالف اجزائها و عدم تشاکلها رسیع الزوال فام بقیت بقی مثلها
فی عامل املثال و اذا ذهبت ذهبت و کذلک فیها جمیع اللذات و جمیع االالم و
جمیع االمداد النازله من السامء و املثل الصاعده الی السامء بالجمله ذلک العامل
عامل مجرد عن املواد لکنه مقارن باالجسام کام عرفت و هی رشط تعینه و تشخصه
و اما زید مثال فلکل جزء من اجزائه حکم مثله یعنی حکم اجزائه الجامدیه حکم
الجامدات و حکم اجزائه النباتیه حکم النباتات فهام ما دامتا مولفتین مثاالهام
باقیان علیهام فاذا تفرقتا تفرق مثاالهام و ذهبا الی الکتاب املحفوظ و حکم اجزائه
الحیوانیه الجوهریه کذلک و ادوم منهام فی الجمله فان محل املثال الحیوانی الجسم
الفلکی اال انه الختالطه بالعنرصیات و تشخصه بها یفنی بفناء البدن و یذهب عن
عامل املثال الی الکتاب املحفوظ و حکم اجزائه الظلیه الفلکیه الجوهریه ان تبقی
بقاء العامل و لیست فلکیات زید تفنی بفناء العنرصیات لشده تشاکل اجزائها و
اندماج بعضها فی بعضها و مفارقتها الوجدانی حتی عرب الحکامء عن شده ترکیبها
بالیاقوت و هی مستمسکه بعد فناء البدن النها مفارقه و ال انبعاث لها من البدن
العنرصی و الیستمد منه و امنا استمداده من االعلی و الحافظ لها عن التفرق مع
انها دخان نفوسها الوحدانیه کام تحفظ النفوس و الحراره الغریزیه سایر املرکبات و
الیه االشاره بقوله 7ان الله یمسک االشیاء باظلتها و هی رس الوحدانیه و البدع ان
یحفظ االشیاء ان الله یمسک السموات و االرض ان تزوال و لنئ زالتا ان امسکهام من
احد من بعده.
و اما ما فی العنارص البسیطه الجوهریه من االظله ای عنارص بدن زید فان تلک
االظله تتبدد و تتفرق بتفرق العنارص البسیطه باختالطها باالعراض فتلک االظله
املتبدده تبقی فی قرب الطبایع فی غیب هذه االعراض کام ینحل البسائط فی الطبایع
و ان جرت البسائط فی املرکبات بجریان اعراضها و تألف منها مولفات آخر طیبات
او خبیثات و تلک االظله التصیر جزء مولود آخر و التهضم فی هاضمه مولود آخر
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فان الهاضمه من االعراض و تلک االظله فوق االعراض و هی االجزاء االصلیه التی
تبقی مستدیره فی القرب فکلام یتالشی البدن فی قرب الدنیا و یلحق عنارصه باصولها
یفارقها االظله املتعلقه بها و هی قامئه مببدئها و لها تعین علمی و عملی علی حسب
شعورها فتبقی فی عرض الطبایع الظلیه و ارضها و معنی استدارتها کون کل جزء
منها فی محلها و به تدور علی قطبها علی التوالی دوران استمداد فتلک االظله هی
ارض عامل االظله و هی غیب النباتات ای لطائف هذه العنارص و صوافیها و بسائطها
و هی و ان کانت فی غیب هذه الطبایع اال انها رتبه فوق محدب العرش و هی
ارض هورقلیا و اما من ملیفارق اظلته الفلکیه وجدانا و ملیصح شعوره فانه یبقی
روحه مع جسده فی قربه الی ان یصحو فهو مستضعف فالیحس بشیء فی الربزخ
اذ لیس روحه متوجها الی علیین فیتصور بعلوم حقه و اعامل صالحه و ال متوجها
الی سجین فیتصور بعلوم باطله و اعامل طالحه فیبقی فی قربه جامدا الی ان ینفخ
فی الصور فیزول عنه االعراض و یصحو شعوره خذها الیک فانک التجد هذه
املطالب بهذا الوضوح فی کتاب و التسمعه من خطاب و املشایخ اعلی الله مقامهم
سرتوها باستار ملصالح راعوها فی ازمنتهم.
بقی بعض املطالب و هی ان النفس الکلیه اثر العقل الکلی فشابهته فی کونها دراکه
اال انه دراک ملا سواه باالحاطه و الکلیه االطالقیه و صلوح التجلی کام عرفه
امیراملومنین 7جوهر دراک محیط باالشیاء من جمیع جهاتها عارف بالشیء قبل کونه
فهو عله املوجودات و نهایه املطالب انتهی.
و هی دراکه بذاتها بتأیید العقل ما فیها من وجوه االشیاء فهی مقام اللوح و العقل
مقام القلم و لتلک الوجوه من اجل کاملها انوار و آثار یرشق بها هیاکل التوحید فام
فی النفس الکلیه من تلک الوجوه علل املوجودات و هی روس العقل الذی هو عله
العلل و اما النفوس الجزئیه فهی بالنسبه الی آثارها و افعالها فکذلک و هی الواح
جزئیه تحت اقالم ظهورات العقل لها بواسطه النفس الکلیه و درک بعضها لبعض
باالنطباع و درکها ما دونها مام لیس من آثارها بتنزالتها فی عرصاتها فبتنزلها بظل
الی عرصه االظله تدرک االظله باالنطباع و بجسم الی عرصه االجسام تدرک االجسام
باالنطباع ففی عامل االظله خلق الله لها ظال هو قائم بها صدورا و ببدن مولف من
الجواهر الفلکیه و العنرصیه ظهورا فاشتعل ذلک البدن بذلک االرشاق کام یشتعل
ظاهر الدخان بباطنه فظهر ارشاقها فیام له من حصه عرشیه فادرکت بها املعانی
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الکلیه املجرده املفارقه مبقتضی عامل االظله و فی ما له من حصه کرسیه فادرکت بها
الصور الکلیه املجرده املفارقه و فیام له من حصه شمسیه فادرکت الحقایق الثانیه
املفارقه و فی ما له من حصه زحلیه فتعلقت بها املعانی الکلیه املجرده املقارنه و
فی ما له من حصه مشرتیه فادرکت بها الصور الکلیه املجرده املقارنه و فیام له من
حصه مریخیه فادرکت بها املعانی الجزئیه املجرده املقارنه و فیام له من حصه زهریه
فادرکت بها الصور املجرده املقارنه و فیام له من حصه عطاردیه فادرکت بها النسب
التصدیقیه الحکمیه و فیام له من حصه قمریه فاحست بها الصور الربزخیه املقارنه
و فیام له من نار فادرکت بها االضواء و فیام له من هواء فادرکت بها االصوات و
فیام له من ماء باخر فادرکت بها الروایح و فیام له من تراب منحل سائل فادرکت
بها الطعوم و فی املجموع املرکب فادرکت به الکیفیات املرکبه کلها بنسبه عامل االظله
و ملا تنزلت الی عامل االجسام خلق لها صوره مثالیه هی قامئه بها صدورا ظاهر ببدن
مولف من بسائط هذا العامل الدنیاوی و بعد انتضاجها و صفائها ظهر عنها افعالها
بواسطه االظله و هی قامئه فوقها فی الربزخ و النفس قامئه فوقها فی اوسط الدهر
فهی تدرک النفسانیات باالنطباع فی نفسها و املثالیات بانطباع اشباحها فی مرایا
اظلتها و الجسامنیات بانطباع اشباحها فی مرایا جسمها و اما القوی املشار الیها فی
الخرب فالحکمه بحصتها العرشیه و النزاهه بحصتها الکرسیه و الحلم بحصتها الزحلیه
و العلم بحصتها املشرتیه و النباهه بحصتها املریخیه و الذکر بحصتها الزهریه و
الفکر بحصتها العطاردیه و الیخفی وجوهها و قد سمیها الحکامء بالعقل و العلم و
التعقل و التعلم و التوهم و التخیل و التفکر و لبعضهم اصطالحات غیر ذلک
مذکوره فی کتب القوم ثم اعلم ان عامل االظله الرتباطه بعامل املادیات من حیث
االسفل یکون علی حسب هذا العامل باق ببقاء هذا العامل و هو تدریجی الحدوث
مثل هذا العامل له عرش و کرسی و افالک و نجوم و عنارص و طلوع و غروب و ایام
و اسابیع و شهور و سنون و یسمی ارضه باالقلیم الثامن و ملک آخر و بالرسیانیه
بهورقلیا و فیه مدینتان عظیمتان جابرسا فی جانب املرشق ای االعلی فیه مثل االمداد
النازله من السامء و جابلقا فی جانب املغرب ای االسفل فیه مثل القوابل الصاعده
تلتقیان فی الفضاء و قال شیخنا اعلی الله مقامه من توجه فی مکان خال لیس فیه
صوت من الدنیا یسمع اصوات مکاملاتهم و لهم لغات عدیده و هم کلهم من اعوان
القائم ینتظرون خروجه مطیعون منقادون له یسلطهم علی من یشاء من اعدائه و
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فیه جنه فی املغرب فیها مثل کل محبوب فی الدنیا و نار فی املرشق فیها مثل کل
مکروه.
*« الباب االول فی معرفه النفس  -قاعده *»4
قاعده
اعلم ان دون النفس الظلیه نفسا حیوانیه و هی کام عرفها امیراملومنین 7قوه فلکیه
و حراره غریزیه اصلها االفالک بدو ایجادها عند الوالده الجسامنیه فعلها الحیوه و
الحرکه و الظلم و الغشم و الغلبه و اکتساب االموال و الشهوات الدنیویه مقرها
القلب سبب فراقها اختالف املتولدات فاذا فارقت عادت الی ما منه بدئت عود
مامزجه ال عود مجاوره فتنعدم صورتها و یبطل فعلها و وجودها و یضمحل ترکیبها
و قال 7و الحسیه الحیوانیه لها خمس قوی سمع و برص و شم و ذوق و ملس و لها
خاصیتان الرضا و الغضب و انبعاثها من القلب و هی اشبه االشیاء بانفس االناسی
الخرب.
اعلم ان صفه تکون هذه النفس ان الدم االصفر الذی هو خالصه االغذیه و مصفاها
عن العکرات و الطراطیر مرتین تصفیه هبائیه و تصفیه طبیعیه هو جسم خارج عن
الطبایع العنرصیه اذ هو رحامنیتها املستویه علی عرشها و هو مرکب من الطبایع
االربع الحراره و الربوده و الرطوبه و الیبوسه و هو مبنزله الدهن للرساج فیصعد عنه
بخار هو لطایف رطوباته و اهبیه فیه من کل طبیعه جزء و من الربوده جزءان فیقع
علیه اشعه الکواکب و اثارها فتنضجه نضجا معتدال فتحل یبوسته فی رطوبته و
تعقد رطوبته فی یبوسته حتی تجعله شیئا واحدا متشاکل االجزاء خارجا عن صفه
العنارص مستعدا لقبول تأثیرات النفوس الفلکیه فتقوی تلک االشعه ما فیه مستجن
من الفلکیه فبعد ترقیق حجاب ظاهره و اعداده یشتعل ظاهره بباطنه ای یظهر
باطنه من ظاهره منصبغا بصبغ ظاهره و هو االشتعال فیشتعل ذلک البخار بنفوس
االفالک فیحیی بنار الحیوه و هی الحراره الغریزیه الفلکیه و ذلک البخار
مبنزله الدخان الساطع عن الدهن فی الشعله و الحافظ له جزء من العلقه مقارن
لذلک الدخان فحراره الحیوه فی الدخان تبخر الدم و ینفعل البخار الالحق من
البخار السابق شیئا بعد شیء کام یوثر نار الشعله فی الدهن املجاور للبخار فاذا
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اشتعل تحرک باالنبساط ملا فیه من نار و هواء صاعدین و االنقباض ملا فیه من تراب
و ماء هابطین فظهر فیه الحرکه و االنتقال فالنفس الحیوانیه هی صوره عارضه علی
ماده البخار املعتدل الذی هو الجسم املرکب من العنارص الجوهریه و یساوی جسم
فلک القمر فی اللطافه فالصوره العارضه علی ذلک الجسم هی صوره الشعلیه و
الصوره الفلکیه و النفس الفلکیه و النفس الحیوانیه و هی الحراره الغریزیه ای
الطبیعیه و قوه فلکیه ظهرت علی ذلک البخار بتعدیل قوی االفالک ایاه و تعدیل
حیوه االم فانبعاثها من القلب و هو مقرها و فیه مددها من الدم املجاور کام قال
ابوعبدالله 7الروح مادته من الدم بالجمله اذا صعد ذلک البخار صعد کفلک القمر
فی تجرده عن العنارص فینفعل باملشاکله بالحرکه و االراده و الشعور عن شعالت
الکواکب الحامله الثار نفوسها و ذلک البخار ما دام فی القلب کثیر الرطوبه لقربه
من الدم کام ان اسفل الشعله اخرض لکرثه الرطوبه و کرثه رطوبته تحجب سائر قواه
فهی فی القلب بالقوه و کلام صعد الی الدماغ جفت الرطوبات و ظهر باطنه اکرث
فصار ما فی کمونه بالفعل .فاول ما یبدو فیه االراده و املراد منها املیل االختیاری و
هو ناشیء عن خروجه عن الطبایع االضطراریه ظاهرا فلیس مبقهور فی حرکه الحراره
و سکون الرتاب مثال بل هو میهمن علیهام فان مال الی الحرکه قوی جانب النار و
شایعها الباقی و ان مال الی السکون قوی جانب الرتاب و شایعه الباقی و یحدث
املیل من جهه املناسبه مع ما یمیل الیه ثم یبدو فیه الشعور و هو وجدان الشیء
الوارد بانفعاله .و تصوره بصورته مع وحدته و تجرده عن التعینات الخاصه و املتکرث
ال شعور له الن کل جزء غیر واجد للجزء االخر فی ذاته فالیطلع علیه و االسم
للمجموع و مجموع الوارد وارد علی مجموع املورود فشعوره فی ذاته وحدانی
بسیط و اما بفعله و ظله غیره فعلی حسب مظاهر الفعل املصاقعه للمشعور به
فاول ما یحدث فیه الالمسه الظاهره فی جمیع بدنه فان مبنی کیانه علی االعتدال
و کلام وصله مام ینافی اعتداله افاده صوره اخری فوجده و لو ورد علیه ما یساویه
فی االعتدال ملیدرکه و جعل الله لها من حکمته بابا و سببا فبابها الجلد و سببها
اتصاله بجسم امللموس و لرسیانه فی کل البدن صار کل البدن المسا اال ان االعضاء
لعدم اعتدال اکرثها تحجب حسه کام ینبغی و االنامل السیام امنله السبابه اوفق
شیء به فادراکه منها اظهر و صفه ادراکه للملموس وصول کیفیه امللموس الی
الجسد و تکمیلها ایاه و وصولها بواسطته الی الروح البخاری و تکمله مبا ینافی
اعتداله و وصولها الی ذلک االشتعال الذی هو الحیوه و هیهنا ملیدرک اال امللموس
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و ملیتحرک اال باالنقباض و االنبساط ثم یصعد الی الدماغ و یصیر دخانا الطف کام
قال سبحانه ثم استوی الی السامء و هی دخان و یصیر احکی لظل النفس فیصحو
شعوره و ادراکه اکرث فاول ما یظهر علیه هناک قوه الذوق و جعل الله لها من حکمته
بابا من الجسد و سببا فبابه اللسان و سببه اللعاب فیتخلل املذوق و یتکیف بکیفیته
بالتکمیل او ینحل لطائفه فیه ثم یدخل اللسان فیصل الی الدخان الذی فی اعصابه
فیکمله علی صفه املذوق فیجدها ثم یشتد لطافته و حکایته فیظهر علیه قوه الشم
و جعل الله من حکمته له بابا و سببا فبابه املنخر و سببه الهواء فیصل الکیفیه علی
نحو ما مر فی الذوق الی الدخان فیجده ثم یشتد لطافته و حکایته فیظهر علیه قوه
السمع و جعل الله من حکمته له بابا و سببا فبابه االذن و سببه الهواء فیتهیأ باثر
قلع جسم عن جسم او قرعه ایاه او ضغط جسم فیقع منها االثر فی الهواء فیتهیأ
الهواء بهیئته و یتموج الی ان یصل الی طبل االذن فیقرعه فیتموج البخار الذی من
وراء الطبل فیجده ثم یشتد لطافته و حکایته فیظهر علیه قوه البرص و جعل الله له
من حکمته بابا و سببا فبابه العین و سببه الفصل بین الرائی و املرئی لیتخلل بینهام
الضوء بقدر و مدرکه هنا مثل االنوار املنصبغه بصبغ االجسام املتهیئه بهیئتها فیقع
تلک املثل علی العین فینصبغ العین بصبغها ثم یقع مثال ما فی العین الی البخار
فینصبغ بصبغه فیجده و املدرک من هذه االبخره ظل النفس الذی بکله یلمس و
یذوق و یشم و یسمع و یبرص کام ان النفس کذلک فی جمیع ادراکاتها و امنا
یتشخص قواه فی درجات البخار نعم للنفس الظلیه اختالف فی املشاعر الباطنیه
بحسب درجات افالکها و اما النفس فال اختالف فیها لتلک املشاعر الباطنیه فهی
بکلها تعقل و تعلم و تتعقل و تتعلم و تتوهم و تتخیل و تتفکر و صفه وصول
املدرک الی النفس ان املرئی مثال اذا قابل العین وقع مثاله فی العین و جسم املرئی
حافظ له ممد یعنی ما دام الجسم مقابال للعین یکون مثاله فی العین کام فی
الشاخص و املرآه و اذا انطبع فی العین انطبع منها فی البخار ثم انطبع منه فی
الحس املشرتک ای النفس الحیوانیه و الن الحس املشرتک اسفله مقارن للامدیات
فمن حیث االسفل یحتاج فی درک املثال الی حفظ املاده له و اعاله مرتبط بالدهر
فاعاله یتوجه الی ما فی اسفله ال من حیث اقرتانه باملاده الن اعاله دهری و یقدر
ان یتوجه الی املثال من حیث صدوره من املوثر مع مراعاه التشخص فاذا یقدر من
حیث اعاله ان یتوجه الی املثال املکتوب فی لوح الدهر و ان زالت املاده ولکنه قلیل
الحفظ جدا الرتباط اسفله باملاده فیدرک املثال بعد زوال املاده هنیئه ثم ینمحی
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عن لوحه لعدم حافظ له و عدم متحضه فی الدهر و اما الخیال فهو مجرد عن املواد
لکنه مقارن بها فاذا نظر الی اعلی الحسن ینظر الی املثال املجرد الدهری املقارن و
ینطبع فیه من حیث دهریته و صدوره من املبدأ لکن متشخصا باملقارنه فیکون اکرث
حفظا و قادرا علی استحضار املثال و ان ملیکن املاده حافظه خارجا ولکن لکونه
مقارنا البد و ان یکون استنباطه من الحس املشرتک من العین اول مره و ما ملیدرکه
العین من االضواء املنصبغه الیدرکه الخیال ابدا و لذا االعمی بالوالده الیقدر علی
تخیل لون ابدا و کذلک فی سایر املحسوسات و هذا دلیل علی مقارنته مع تجرده
و کذلک حال الفکر فی الصور و صفه تخیل الخیال صوره بعد زوال املاده ان الحس
املشرتک یلقی مثاال و العین تلقی مثاال و الجسم الخارج یلقی مثاال و هذه املثل
متقابله فی لوح االرتسام ابدا فالخیال متی ما شاء ادراک صوره توجه الی مثال الحس
املقابل مع مثال العین املقابل مع مثال الجسم الخارجی فیقع فیه املثال کام وقع
اول مره و یکون املثال ماده نوعیه و تتشخص فی الخیال بصبغ الخیال و ان ملیکن
صبغ له و ال للوسائط ظهر فیه مطابقا للخارج و اال تغیر علی حسب اصباغ املرایا
ثم یواجه الخیال العامله التی هی فعل النفس فی درک الصور املجرده الظلیه فتنظر
فیه و الی املثال الذی فیه فتدرکه من حیث کونه دهریا و ان کان متعینا بالخیال
لکنه نوعی عامل االظله فالتحتاج الی املاده الخارجیه و یکفی فی درکها مقابله الخیال
الی مثال املاده فی لوح االرتسام فیکون اشد تجردا و امحض فی الدهریه و مع ذلک
یکون له ارتباط باملواد علی ما سمعت و ان قابل الخیال الواهمه التی هی فعل
العقل و النفس ینطبع فیها معنی ما فی الخیال علی الجزئیه کادراک معنی املحبه
الخاصه من حنین الشاه الی ولدها و معنی الخوف الخاص من فرارها من الذئب و
هکذا و هذا املعنی و ان کان معنی بالنسبه الی ما فی الخیال اال انه صوره بالنسبه
الی املعنی الکلی الذی یدرکه التعقل مام فی الواهمه النه فعل العقل فی درک
املعنی الظلی فالواهمه مرکبه من فعل العقل و به تدرک املعنی و من فعل النفس
و به تدرک جزئیته فاذا قابلت الواهمه التعقل و توجه الیها ادرک منها معنی کلیا
علی مقتضی عامل االظله و جمیع هذه املشاعر ظلیه و هی افعال النفس املتعلقه
باملادیات و مدرکاتها مثل ظلیه للمواد ثم یعرض العقل الظلی ما تحصل له علی
النفس الدهریه فیحصل لها صوره مجرده مفارقه عن املواد و املدد الزمانیه و الظلیه
الربزخیه و اذا حصلت لها وجدتها و ملتحتج فی بقائها لها الی تلک املواد و املثل و
ان تحصلتها منها و تلک الصوره هی تشخصها و تعینها و لوالها لکانت نفسا نوعیه
صفحه | 18

قامئه بالنفس الکلیه االلهیه و رس عدم حاجتها الی املدد انها تنظر الی نفسانیه تلک
املثل ای وجوهها الدهریه التی هی عله املدرکات ان کانت آثارها او تنظر الیها من
حیث الصدور من النفس الکلیه ان کانت انفعاالتها بالجمله جری ذکر ذلک استطرادا
و ملنکن بصدد بیانه.
*« الباب االول فی معرفه النفس – قاعده *»5
قاعده
اعلم ان دون النفس الحیوانیه نفسا نباتیه و هی کام عرفها امیراملومنین 7قوه اصلها
الطبایع االربع بدو ایجادها عند مسقط النطفه مقرها الکبد مادتها من لطائف
االغذیه فعلها النمو و الزیاده سبب فراقها اختالف املتولدات فاذا فارقت عادت الی
ما منه بدئت عود مامزجه ال عود مجاوره و قال 7لها خمس قوی ماسکه و جاذبه
و هاضمه و دافعه و مربیه و لها خاصیتان الزیاده و النقصان و انبعاثها من الکبد و
هی اشبه االشیاء بانفس الحیوانات الخرب .و هی تتکون من امتزاج العنارص و معناه
استحاله النار الی الهواء الراکد فکانا مائا فجمدت الثلثه فی الرتاب السائل فیها مع
بقاء کیفیاتها فکرت علیها عبیطات العنارص ای فی کلها کل عنرص و الطبائع الفاعله
و القابله حتی اتحدت فی دورین دور جامدی و دور نباتی و اعتدلت فکانت غذاء
معتدال فوقع علیه اشعه الکواکب ذوات الحرکه و االراده و الشعور فلمیحکها کام
هی فتحرک و منا و ظهر علیه ظلها و مقرها الکبد لتخلصها هنالک عن االعراض و
خروجها عن قوه العنارص هناک و مددها من لطائف االغذیه بعد الکیموس او
الکیلوس فی الحیوان و فی النباتات العروق و یکتفی فیها بالکیلوس او الکیموس
علی اختالف التفسیر فان املرتجمین املتأخرین ترجموا علی عکس املتقدمین و قالوا
ان فی الیونانیه الکیموس فی املعده و الکیلوس فی الکبد و علی هذا لیس للنباتات
تصفیه کیلوسیه طبیعیه و امنا فیها تصفیه هبائیه و هضم کیموسی بقوه الهواء
مبعونه عبیطات العنارص و اما النامیه الربزخیه فال کیموس لها کامال فالجل ذلک
الیبدو فیها مناء کامل بالجمله ان النبات لغلظه مادته و عدم زوال کیفیات عنارصه
و عدم االتحاد الطبیعی حیی کل عنرص منها علی حسبه غایه االمر انه شایعه االخر
للمشاکله الصوریه و حیی ناره فجذبت و صعدت و هواوه فهضم و انترش و ماوه
فدفع و الن و ترابه فمسک و استمسک و الهیئه الرتکیبیه فاربت و حصل منها
صفحه | 19

الزیاده اذا قویت و النقصان اذا ضعفت و من هذه العله قلنا ان حرکه العنارص الی
حیزاتها بفضل اشعه االفالک فیتحرک کل واحد الی حیزه الختالف طبائعها فصبغت
الحرکه الحیوانیه االرادیه باصباغها و غلظتها بغلظتها و عینتها بتعیینها فصارت
تتحرک الی حیزاتها کل واحد الی حیز معین و مبدء ظهور هذه النفس فی االنسان
من مبدأ کونه نطفه النها دم روحانی یأتی من الدماغ الی اوعیتها و فی االغذیه بعد
الکیموس فالنفس النباتیه فی االنسان هی صوره ظهرت علی مرآه الدم یعنی صوره
و مثال لفعل صانع النبات ظهرت علی الدم و فی النباتات هی صوره الغذاء
الکیلوسی املعتدل لها ماده صادره من صنع الصانع و صوره نوعیه خلقت من نفس
تلک املاده و هذا النوع للدم کالشاخص للمرآه فیظهر مثاله علی الدم او الغذاء
الکیلوسی فینصبغ بصبغه فیتشخص فیکون نباتا خاصا من عنب او رمان او متر او
غیر ذلک ثم اعلم ان الدم الذی تولد فی الکبد و صفی عن االکدار هو اول مظهر
للنفس النباتیه ثم کلام یتلطف هذا الدم یشتد قوه النفس فیه و یظهر منه آثارها
اکرث و الیتجاوز الطبائع العنرصیه حد العنارص و التصیر بالتلطیف فلکیا ابدا الن
مبدأ اذکارها دوین الفلک نعم یتلطف ابدا و من تلطفه ان صار الی القلب و بخر
و البخار هو االجزاء الرشیه من املایع قد صعدت بقوه الحراره و انترشت و لو
اجتمعت عادت الی ذلک املایع کاملاء الذی یبخر و یجتمع البخار بالربد و یعود ماء
فالبخار الذی فی القلب هو الدم الباخر و الدم اللطیف و ان صعد الی الدماغ قلت
رطوباته و صار دخانا ثم استوی الی السامء و هو دخان و الدخان ایضا هو اهبیه
املایع مع قلیل رطوبه رابطه فهو ایضا دم و هو قول الصادق 7الروح اصله الدم ای
الروح البخاری نعم اذا رق حجاب ظاهره قوی اثر النفس النباتیه فیه و صار ارس ع
حرکه الی االقطار صالحا لظهور النفس الحیوانیه علیه مطاوعا لها و ظهر منه ما فی
باطنه من الفلکیه و هو الذی یتعلق به النفس الفلکی ال الدخان العنرصی الذی اذا
اجتمع صار دما جامدا نعم هو مرعاها و مرتعها و لباسها الذی به ظهرت فی عرصه
العنارص و من ذلک یعلم ان السامء التی عربوا علیهم السالم عنها بانها بخار صعد
من الزبد فصار الزبد ارضا و البخار سامءا و قالوا ان االرض مقدمه فی الخلق علی
السامء هی لطائف العنارص و هی من جنس النبات و غیبها مظهر النفس الحیوانیه
ففلک الحیوه غیب فلک القمر و افالک عامل املثال غیب هذه االفالک و هذه االفالک
تشارک العنارص فی الجسامنیه اال ان ظاهرها رقیق جدا و املراد بغیب االفالک
برزخیتها بین الدهر و الزمان فدهریتها ما هی ساریه فی جمیع االوقات الزمانیه و
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زمانیتها ما یخص بوقت موجود و حالتها الربزخیه بین هذین اسفلها یخص بالوقت
املوجود و اعاله یعم االوقات فهی کالحس املشرتک و مرکبه من ماده رقیقه االعلی
غلیظه االسفل و صوره مختلفه املراتب علی حسب مراتب املاده و تلک الصوره هی
صوره الحیوه و الفکر و الخیال و التوهم و العلم و التعقل و امثال ذلک و هذه
الصور فی العامل مطلقه و فی االنسان مشخصه مبا اکتسب منها و هذه هی غیب
االفالک و افالک الربزخ و هی الجسم الربزخی فتبرص و اما ظواهر هذه االفالک فهی
من جنس هذه العنارص مادتها غلیظ تلک املاده و صورتها غلیظ تلک الصوره فهذه
الصوره هی علم منجمد فتفهم فالروح البخاری من حیث البخاریه مظهر النفس
النباتیه و هی فی النباتات اغلظ و فی الحیوانات الطف و فی االنسان الطف و لها
فی بدنک املراتب الثلث لجامعیته و ما نسبه جمیع البدن الی الروح الدخانی اال
کنسبه االرمده و الفضول املرمیه الی الجوهر کام روی عن ابی عبدالله 7مثل روح
املومن و بدنه کجوهر فی صندوق اذا اخرجت الجوهره منه طرح الصندوق و ملیعبأ
به الخرب .و هذا الدخان عوده عود مامزجه النه من العنارص فاذا عادت الی مبدئها
انتزع عنها الروح الحیوانی ای ما فیه من جنس نفس فلک القمر و عادت الی االفالک
عود مامزجه و بقیت االفالک الظلیه العلمیه متعینه بعلومها و اعاملها کام یأتی.
*« الباب االول فی معرفه النفس  -قاعده *»6
قاعده
اعلم ان للنفس االنسانیه کینونه دهریه مستعلیه علی البدن و ذلک االستعالء هو
التقدم باربعه آالف سنه و التأخر باربعه آالف سنه و هی فی الجسد کاملعنی فی
اللفظ و ال معنی ما ملیکن لفظ و ال لفظ ما ملیکن معنی ثم انزلت فی االسباب الی
الطبائع و شاعت فیها ثم ملا اخذت حصص منها و ربیت و لطفت و صفیت و رققت
حتی شفت حکت ما وراءها من النفس فال تناسخ اذ التناسخ ان تظهر فی بدن اصلی
غیر بدنها ال فی عرض غیر عرضها أ التری ان اعراض بدنک دامئه التبدل و انت انت
دامئا و قد ارشنا ان زیدا باق بحقیقته و هی صوره عاریه عن املواد عالیه عن القوه
و االستعداد و ان هذه االعراض لها کاملرآه لنور الشمس و تلک الصوره هی مثال
فعل الفاعل قامئه به قیام صدور و مهام وجد مرآه مقابله لها ظهرت فیها و کذلک
یحیی الله املوتی و یحیی االنبیاء باعجازهم من یحیونه و کذا الیلزم من تقدمها علی
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البدن قدمها النها حادثه بالذات مولفه من ماده و صوره و عرصتها نزوال تسمی بعامل
الذر و فیها نزلت و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی
انفسهم ألست بربکم قالوا بلی و ما هیهنا آیه ما هنالک و ما هنالک آیه ما هیهنا
الیتخلف شیء منها عن شیء منه فکام ان هیهنا یخلق الناس بعضهم من بعض و
یتولد بعضهم من بعض کالضوء من الضوء علی نحو التکمیل کذلک قامت النفوس
فوقهم هناک و قد اخرج بعضهم من ظهر بعض و نرثوا فی ذلک العامل کالذر یدبون
و کام انهم هنا یخلقون اول مره اناسی کونیه لیسوا بسعداء و ال باشقیاء و هم
عاقلون مختارون کذلک قامت نفوسهم فوقهم هنالک فهو ما یقال ان الله خلق الذر
و جعل فیهم ما اذا سألهم اجابوا و حین قامت الدعاء هنا و دعوا الخلق الی االعرتاف
بربوبیه الله و رساله رسله قامت نفوسهم هناک بین ظهرانی العباد و دعا الدعاه
الی الله عزوجل بقولهم ألست بربکم و ملا کان بناء االسالم علی الظاهر و دخلوا
بالشهادتین فی االسالم و ملیبحث عن بواطنهم عرب عن الظاهر بالکعبه التی تجمع
اهل القبله و هی قلب االرض فقیل انه اخذ املیثاق عنهم عند الکعبه التی اتفقوا
بالتوجه الیها و کان عند الرکن العراقی الذی فیه الحجر االرضی الجسامنی و اودع
املواثیق الجسامنیه فثبت مواثیقهم فی لوح االجسام و القم املک املوکل بها ایاه
فصار ابدانهم علی صوره االسالم التی هی الصوره االنسانیه فقالوا بلی بالسنتهم عند
قوله أ لست بربکم فصوروا علی االسالم و عند قوله محمد نبیکم الغراض شتی و ملا
یدخل االیامن فی قلوبهم و وقفوا فی قلوبهم فوقف الله فی تصویر قلوبهم ثم
کشف لهم عن صور الطاعه و علیین بالهدایه الی محاب الله و عن صور املعصیه و
سجین بالهدایه الی مساخط الله و خیرهم بین التلبس بهام فلبس من شاء مام شاء
هنا و هناک و لقد علمتم النشأه االولی فلوال تذکرون و ما کانوا لیومنوا مبا کذبوا به
من قبل ثم اوقفهم الله فی غدیر خم هنا و هناک باختیار قلوبهم و هو باطن کعبه
ظواهرهم فاخذ املیثاق بالوالیه فقبل املومنون ظاهرا و باطنا و قال املنافقون بلی
خوفا و استهزاءا و کفروا فی قلوبهم قل استهزءوا ان الله مخرج ما کنتم تحذرون و
الله یستهزیء بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون بالجمله فی جمیع هذه االحوال
کانت النفوس مستعلیه علی االجساد و ما فی االجساد تنزل ما فی النفوس و هی
مقدمه رتبه باربعه آالف عام قبل آدم و قبل االن و قبل آخر الزمان و بعده و تلک
العرصه ذر نزوال و قیمه صعودا کام بدأکم تعودون و سمیت بالذر الحتقارها فی
جنب عظمه الله ما انا و ما خطری انا مثل الذره بل اقل او الذر مبعنی الهباء و املراد
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به املاده الصالحه للصور الشخصیه الرشعیه الحاصله من االمتثال و عدمه فکانوا قبل
هذین اهبیه ای ماده صالحه لصوره الطاعه و املعصیه ال انهم ذر مبعنی النمل او
بصغر جثتها فافهم.
*« الباب االول فی معرفه النفس  -قاعده *»7
قاعده
ان هذا االنسان املرئی املحسوس فی الدنیا هو االنسان الجامدی املعدنی قد تألف
من فضول النبات و مناوه باملشایعه و حیاته باالرشاق و یشارک املعادن فی هذا
البدن و ان کان اعدل و الطف منها و فی جوفه االنسان النباتی الذی اعاله الدخان
و اسفله الدم و یشارک سائر النباتات فی هذا البدن و ان کان الطف و انضج و مناوه
ذاتی و حیوته باالرشاق و فی جوفه االنسان الحیوانی الفلکی و هو الحیوه الحساسه
الدراکه املختاره باستعالئها علی الطبائع املختصه املخصصه املضطره و هی حیه
حساسه بالحواس الظاهره بالذات و حساسه بالحواس الباطنیه باالرشاق و قد اشتعل
بها البدن النباتی فحیی باالرشاق و هی غیره کام مر مفصال و االنسان یشارک
الحیوانات فی هذه الحیوه اال انها الطف من حیوه الحیوانات و فی جوفه انسان
ظلی و هو االنسان الربزخی الساکن ارض الحیوه املستقر فی دار العلم و هو
احساسه للربزخیات بالذات و للدهریات باالرشاق و یشارک االنسان الجن فی هذا
البدن و فی جوفه االنسان الحقیقی الذی خلق من ظل النفس الکلیه و هنالک ینفرد
االنسان عن غیره و جمیع ما سبق من االبدان عرضیه بالنسبه الی االنسان و هو
مخلوق من عرش قبضات تسعه من افالک عامل الحقائق و واحده من ارضها و جمیعها
متشاکله یصدر من کل واحد ما یصدر من کل واحد مادته نور النفس الکلیه صورته
العلوم و االعامل کام عرفت و نسبته الی ما دونه نسبه الجسم املطلق الی هذه
البسائط و یجتمع فیه ما تفرق فی البسایط فافهم.
*« الباب االول فی معرفه النفس  -قاعده *»8
قاعده
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ان ما سوی البسایط من هذه املخلوقات و ان اتحدت نوعا فی الکون الدنیاوی
العنرصی فانها جمیعها عنارص تألفت علی تفاوت فی الکم و الکیف اال انها لیست
مشرتکه فی الصفایا النباتیه الطبیعیه فان الجامد مولف من ظواهر العنارص تألف
تجاور او تفاعل ما و مل یحصل لها اتحاد فیه و رقه و ملیتألف فیه طبایع العنارص و
مل یتصف عن االرمده و االعراض بخالف النبات فانه مولف من صوافی االغذیه و قد
صفیت عن االرمده الهبائیه و الطبیعیه و لطفت طبائعه و رققت و لیست مشرتکه
فی الحیوانیه الفلکیه الن النبات مولف من صوافی االغذیه الطبیعیه و الحیوانیه
مولفه من عنارص جوهریه کانت فی کمون هذه الطبایع و منها تألفت غیوب االفالک
ای الحیوه و العلوم و لیست مشرتکه فی االظله الن الحیوانیه لیست مرکبه من
البسایط العلمیه و االظله مرکبه من البسایط العلمیه و لیست مشرتکه فی النفوس
القدسیه فان الظلیه مرکبه من البسایط العلمیه الربزخیه و القدسیه مولفه من
البسایط الرکنیه الدهریه و لیست مشرتکه فی الروح من امر الله فان االنسان خلق
من تراب ارض العلوم و هو مخلوق من ارض الزعفران و لیست مشرتکه فی روح
القدس فان الروح من امر الله من ارض الزعفران و روح القدس من جنان الصاقوره
و الکروبیون خلقوا من الروح من امر الله ال من روح القدس الذی کان کامنا فی
غیبه فلکل مخلوق من هذه املراتب حقیقه الیشارکه فیها غیره ممن دونه نعم کل
واحد شارک ما دونه فی حقیقته عند نزوله الیها حتی اجتمعوا فی هذا العامل و لکل
واحد بدن جامدی و کذلک املومن و الکافر فی کل رتبه الیشرتکان فی املاده و ال
فی الصوره فان املومن خلق من نور الله و صبغ فی رحمه الله کام روی عن الصادق7
و الکافر خلق من الظمله و صبغ فی النقمه و رشح ذلک ان الله خلق االناسی مثال
من ماده کونیه معراه عن السعاده و الشقاوه و جعل تلک املاده امکانا لهام صالحا
الن یخرج عنها صوره السعاده ای امتثال الرشع مبکمل خارجی سعید و ان یخرج
عنها صوره الشقاوه ای مخالفه الرشع مبکمل خارجی شقی و خلق املکملین و هیأ
اسبابها و هذه الصوره هی الطینه املذکوره فی االخبار مرکبه من ماء هو ظل الداعی
الکامل املکمل و صوره هی اجابه ذلک االمکان فاملومن هو املتوجه الی الداعی
الحق و یخلق له طینه من ماده النور و صوره الرحمه و الکافر هو املتوجه الی
الداعی الباطل و یخلق له طینه من ماده الظلمه و صوره النقمه فالیشرتکان فی
املاده و ال الصوره و الیردان الی االمکان ابدا فیشرتکا و لو انقلب املومن و توجه الی
الداعی الباطل خلع عنه قمیص االیامن و تلبس برسبال الکفر و کذلک العکس و
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هام روح االیامن و روح الکفر و ذلک ما روی الیزنی الزانی و هو مومن فیفارقه
روح االیامن و اذا قام رجع الیه و املعاد االنسان الکونی الذی مادته من غیب غیب
الکرسی و صورته ما به امتیازه عام سواه املصور بصوره االیامن و الکفر کام کان فی
عامل الذر ذرا صالحا اوال ثم آمن او کفر.
*« الباب االول فی معرفه النفس  -قاعده *»9
قاعده
اعلم ان النفس هی الحقیقه و جاء زید نفسه یعنی هو ال غیره فام الشیء به هو
هو هو نفسه و کل ما هو غیر نفسه فامنا هو غیره خارج عن وجوده و عرض بالنسبه
الیه فلو اضیف النفس الی ذلک العرض فامنا هو علی نحو امللک کرب الدار و ربانی
السفینه و اال فنفس کل شیء ما هو به هو فالجامد هو نفسه و هو العنارص املعروفه
املولفه ال غیر و اما النبات فهو لطائف االغذیه و االمداد العنرصیه و تلک اللطائف
هی کل النبات و نفسه و االثفال لیست بجسده فان جسده مام هو به هو و امنا
هی اعراض مشایعه و اما الحیوان فهو قوه فلکیه و هی نفسه و هی کله و لیس
النبات و الجامد جسده و امنا هام اعراض مشایعه و هذه الثلثه تحصل من االجسام
الدنیاویه و هی عند النفس الناطقه الکونیه مبنزله الجدار عند ارشاق الشمس و کام
انه لیس النور من الجدار و الی الجدار و امنا هو من الشمس کذلک لیست النفس
الناطقه من هذه الثلثه و لیس لها انبعاث من مراکزها و امنا هی نور النفس الکلیه
صادره منها فحینئذ اما تتوجه هذه الناطقه الی علیین فیرشق علیها النفس الکلیه
االلهیه التی هی اللوح املحفوظ التی هی بنت العقل و من طینته و خلیفته و وصیه
و اما تتوجه الی سجین فیرشق علیها النفس االماره الکلیه التی هی کتاب الفجار
لفی سجین و هی بنت الجهل و من طینته و خلیفته و وصیه و النوران معا نفسان
ناطقتان علی حذو قوله تعالی و مثل کلمه طیبه کشجره طیبه و مثل کلمه خبیثه
کشجره خبیثه و ال محیص للنفوس القابله عن التوجه الی احدی هاتین النفسین
اللهم اال ان الیتصفین و ملیبلغن حد التوجه و الحکایه فظهورهام فیهن بالقوه فهن
کام فی املستضعفین فاما نور الکلیه االلهیه فهو الناطقه القدسیه و النفس االنسانیه
و روح االیامن و اما ظل االماره الکلیه فهو الناطقه السجینیه و النفس الشیطانیه و
روح الکفر و ملا کانت الثلثه مرکبا للناطقه الکونیه و هی مرکبه من وجود و ماهیه
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کانت من حیث الوجود متوجهه الی الکلیه االلهیه و من حیث املاهیه متوجهه الی
االماره المحاله فدامئا احدیهام فیها خفیه و احدیهام ظاهره فالتطیع الله اال عند
ظهور الکلیه االلهیه علیها و التعصی اال عند ظهور االماره علیها فاذا دامت االماره
خنست الکلیه االلهیه عنها و ظل االماره لیست مصوره علی صوره االنسان التی هی
تقویم العقل و هی منکوسه مستمده من الجهل الواقع فی منتهی املاهیه ای الجامد
فان وصلها املدد مع غلبه الجامد صارت مصداق ثم قست قلوبهم من بعد ذلک
فهی کالحجاره او اشد قسوه او مع غلبه النبات صارت مصداق کانهم خشب مسنده
او مع غلبه الحیوان صارت مصداق ان هم اال کاالنعام بل هم اضل او مع غلبه
شیاطین الجن صارت مصداق شیاطین االنس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف
القول غرورا فهی ابدا متقلبه فی هذه الصور علی ما عرفت.
و اما نور الکلیه االلهیه فهو علی صفه الکلیه و هی علی صفه العقل و هو علی
صفه املشیه و هی علی صفه الله فان وصله املدد مع غلبه النفس تصور علی صوره
النجباء او مع غلبه العقل فعلی صوره النقباء او مع غلبه املشیه فعلی صفه الیحسن
االفصاح بها او مع غلبه صفات الله فکذلک بالجمله لیس للکافر و املومن نفس
واحده فیکون اختالفهام بحسب الصوره نعم یشرتکان فی الجامدیه و النباتیه و
الحیوانیه و ان استقصیت ففی املثالیه و الهبائیه و الطبیعیه و االنسانیه الکونیه الی
النفس الدهریه فانها للمومن و الکافر مبنزله املاده النوعیه و هی املشار الیها بقوله
کان الناس امه واحده ایضا و اما فی الناطقه القدسیه فال نعم هذه االماره قد متد
بامداد الکلیه قهرا فینکرس سورتها الی ان تصیر متطبعه بطباع النور شیئا بعد شیء
فتصیر ملهمه او لوامه ثم لوامه او ملهمه فحینئذ تکون ککلب تعلم قلیال فتصید
مره جیف االرض و مره صید السامء ولکن بهواها ثم تطمنئ و تتعلم فالتصید اال من
السامء و یکون صیدها حالال ثم ترضی و ترس بصیدها و مبرسلها ثم یرضاها العقل
فتدخل فی العباد و تأمن رش الشیطان النه مل یبق فیها داع یسکنه الشیطان و یزینه
و ینمیه و یقویه فاذا صارت کذلک دخلت الجنه الطیبه الطاهره اذ طابت و طهرت
و هی حینئذ اخت العقل فی الدین و موالته او اخت بنته من الرضاعه بالجمله
بذلک یختلف الناس یوم القیامه فی صورهم و درجاتهم و مقاماتهم سیجزیهم
وصفهم انه حکیم علیم و روی عنه صلی الله علیه و آله یحرش الناس علی صور
اعاملهم و روی نیاتهم.
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*« الباب االول فی معرفه النفس  -قاعده *»10
قاعده
اعلم ان هذه العنارص الجسامنیه مقام قوه و امکان لظهور النفس صعودا و کانت
مقام املشیه و الذکر االول بالنسبه الی ظهورها کام ان لوجودها نزوال مقام امکان و
مشیه سابقه علیها و ذلک االمکان بازاء هذا االمکان و تلک املشیه بازاء هذه املشیه
من جهه املبدأ فاذا صفیت العنارص و لطفت و ظهر علیها آثار آثار النفس کان مقام
االراده بالنسبه الی ظهورها کام ان لوجودها مقام اراده فی عامل املعانی الذی فیه
مبادی مبادی الصور النفسیه و اذا انشیء خلقا آخر و ظهرت القوه الفلکیه و ظهر
آثار النفس کان مقام القدر لظهورها کام ان لوجودها مقام قدر فی مقام الرقائق و
اذا تولد فیه الناطقه و ظهر دخل فی باب القضاء کام ان لوجودها مقام قضاء فی
مبدأ وجودها فاذا توجهت الی علیین و صورت بصورها او الی سجین و صورت
بصورها فقد امضیت و ختم علیها و بنظر آخر هی فی البسائط تحت املشیه و فی
البدن الدنیاوی تحت االراده و فی الربزخ تحت القدر و فی نفخ الصور الثانی تحت
القضاء و فی الحرش تحت االمضاء و جمیع املراتب الصعودیه بازاء املراتب النزولیه
و مراتب النزول مقدمه رتبه و موخره کام ارشنا الیه و کام ان املواد فی النزول کلام
تنزلت غلظت فکثفت صورها الی ان صارتا نفسا کذلک املواد صعودا کلام صعدت
لطفت فلطفت صورها علی حسب املواد فلیست صور االعامل االبدان تلحق النفس
بکثافتها و امنا تلطف و تجرد الی ان تناسب ماده النفس فتتلبس بها و ذلک معنی
یحرش الناس علی صور اعاملهم و حرشهم علی صور الحیوانات و کذلک صور الجنه
و ما فیها و النار و ما فیها بل و هکذا تلطف املواد و الصور الی ان تصال مقام الرقائق
ثم مقام العقول فتکونان معنویتین ثم مقام الفواد فتکونان متحدتین حقیقیتین و
یتخلف فی کل درجه تلطیف ما یخص تلک الرتبه اذ الیعقل صعود خواص الرتب
فالیصیر الجسم مثاال و ال املثال ماده و ال املاده طبعا و هکذا ابدا کام مل یرص الفواد
عقال و ال العقل روحا و ال الروح نفسا نزوال ابدا و الحرکه الجوهریه باطله و امنا
الحرکه فی خلع عرض بعد عرض ال صیروره ذات ذاتا اخری بالجمله تشخص النفس
من الصور الصاعده من الدنیا التی هی مزرعه االخره و هی اما من علیین فتکون
مراتبها ابواب النعیم و اما من سجین فتکون مراتبها ابواب الجحیم و ذلک انها فی
عاملها لها افالک و عنارص فان کانت النفس نور الکلیه االلهیه کان کل فلک من
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افالکها باب جنه قد فتح الی ظهور من ظهورات النفس الکلیه ینصبغ فیه فیسمی
باسم فعرشها باب جنه عدن و کرسیها باب جنه الفردوس و عاقلتها باب جنه العالیه
و عاملتها باب جنه النعیم و واهمتها باب جنه دار املقامه و خیالها باب جنه الخلد
و فکرها باب جنه املأوی و حیوتها باب جنه دار السالم و ان کانت النفس ظل الجهل
و االماره الکلیه کان کرسیها باب جهنم و فیها ثلث طبقات الفلق و هو جب و هی
اشد النار عذابا و صعود و هو جبل من صفر من نار وسط جهنم و اثام واد من صفر
مذاب یجری حول الجبل و لیس لها عاقله النها تکتسب بها الجنان و عاملتها باب
السعیر و اهمتها باب الهاویه و خیالها باب الحطمه و فکرها باب سقر و حیوتها
باب لظی و ارضها باب الجحیم و لکل من هذه االبواب حظیره تسمی باسم اصلها
و هی ظلها و نورها و واقعه فی عامل املثال فاما حظائر الجنان فیسکنها مومنوا الجن
و مومنوا اوالد الزنا الی سبعه ابطن و املجنون الذی ملیقع علیه تکلیف و الجنه
الثامنه ال حظیره لها لشده لطافتها و خفاء صورتها و اما حظائر النیران فهی للجن و
عصاه املومنین الی ان یطهروا و اعلم ان متعلقات هذه املشاعر وجودات خارجیه
لها مواد و صور فاذا توجه الیها املشعر لرشائها و اکتسابها و تخصیصها بنفسه ادی
الثمن من توجهه و سأل الله بلسانه ذلک فوقع شبحها فی املشعر فکان ماده
شخصیه صورتها من صفه املشعر و بها تخصصت به فمن ذلک یحصل نعیم الجنان
بانواعه و صنوف العذاب باقسامها نعوذبالله و اعلم ان الجنان و حظایرها و النیران
و حظایرها کلها من االمور املحسوسه و کلها من الزمان و کلها جسامنیه و کلها حیوه
و کلها مثالیه و نفسانیه و کلها عقالنیه ففی جمیعها صفات االجسام الزمانیه و
الربزخیه و النفوس و العقول و تدرک االجسام فی الجنه ما تدرک العقول و بالعکس
و ذلک لشده االتحاد و التشاکل الحاصل بین اجزائها کام یأتی هذا مجمل القول و
یأتی تفصیله انشاءالله.
*« الباب االول فی معرفه النفس  -قاعده *»11
قاعده
اعلم ان النفوس ملا نزلت الی عامل الطبایع ثم دعیت الی االقبال الی الله املتعال
فمنهم من ملیتخلص عن االعراض الخارجیه و الداخلیه و ملتصف مشاعره عن االکدار
الحاجبه فلمتعرف علیین لیتوجه الیه و ال سجین لیعرض عنه ففیه روح الحیوه و
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روح الشهوه و روح القوه بالفعل و لکن روح االیامن و روح الکفر بالقوه و منهم
من صفت مشاعره و عرف الخیر و اهله و صار فیه روح االیامن بالفعل ای ظهر عنه
آثار روح االیامن الکاشفه عن وجودها فوق حیوانیته و منهم من صار فیه روح الکفر
بالفعل و ظهر عنه آثار روح الکفر.
فالصنف االول اذا تخلل ابدانهم النباتیه و تفرق نفوسهم الحیوانیه الفلکیه بقیت
فلکیه مثلهم فی ارضیه مثلهم منجمده مرتوقه و املراد بارضیه املثل ما فی غیب
النباتیه بالقوه من االفعال النفسیه کام ان فلکیه املثل ما فی االفالک بالفعل من
القوی النفسیه و ارضیه مثلهم فی االعراض الدنیا منهمکه فاذا تفرقت االعراض تفرق
ارضیه املثال و تفرق فلکیته معها کام یتقطع روح الحیه بتقطیع بدنها فهوالء یبقی
ارواحهم مع اجسادهم فی قبورهم الی ان یتخلصوا و یصفوا مشاعرهم فیتفهموا
الخیر و الرش فاما الی الجنه و اما الی النار و ذلک ان االعراض الطبیعیه اذا کانت
بحیث یعجز عن تخلیصها االرادات اللطیفه االنسانیه ال تدبیر لها اال ان تلطف
بالتدابیر الطبیعیه الجبلیه فاذا رق االعراض بحیث تنفعل عن تحریکات النفس قام
و دبره النفس بالجمله و متی ما تنبهوا قاموا من مراقدهم و ان کان لهم بعض
اعامل صالحه یخد لهم خد الی الجنه او اعامل طالحه فیخد لهم خد الی النار و
انتفاعهم بذلک الخد کانتفاع االراضی الطیبه فی الدنیا برحمه الله و کذا تأذیهم
کتأذی االراضی السبخه بغضب الله او اقوی فان الشعور مرتام من لدن العقل الی
الرتاب علی اختالف الدرجات.
و اما الصنف الثانی فاذا تخلل ابدانهم النباتیه و تفرق الحیوانیه الفلکیه فارق مثلهم
الفلکیه جسدهم االصلیه ای ارضیه مثلهم ای ما فی نباتیتهم من مثل النفس و ذلک
ان النفس النباتیه مظهر و ارض للمثل فهی بالنسبه الی االفالک املثالیه ارض و ان
الدار االخره لهی الحیوان و هی غیب النباتیه و هی ارض هورقلیا التی فیها الجنتان
املدهامتان و الحیوانات تشارک االنسان فی الحیوانیه دون املثالیه و هی فی اسفل
مراتبها تغلظ حتی تکاد ان تکون کالعنرصیات و فی اعلی مراتبها تلطف حتی تکون
کاملثالیات و هی الحس املشرتک تأخذ من املادیات بواسطه الحواس و تودی الی
الخیال من حیث اعاله فارض هورقلیا هی اسفل الحس املشرتک و هی غیب النباتیه
بالجمله یبقی جسدهم الهورقلیاوی فی قرب طبائعهم و یخد له خد الی الجنه بقدر
شعوره و یذهب روحهم املثالی الی الجنه التی فی مغرب شمس الطبیعه التی حرها
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من نار جهنم فیتنعمون بها علی تفصیل وردت فی االخبار و قد یأتون وادی السالم
و اهالیهم و حفرهم و صفه ادراکهم انه ینطبع فی مشاعرهم املثالیه مثل املادیات
املنفصله کام تدرک انت بعینک تلک املثل اال انک لغلظه عینک تحتاج الی ان تراها
علی کثیف غلیظ حتی تکثف و تناسب عینک و هم الیحتاجون الی املاده الکثیفه
فی رویتها فیرون ما فی املرآه بال مرآه النه ینطبع فی اعینهم و عدم درکک لها االن
بالعین لعدم تخلص مثالک.
و اما الصنف الثالث فموتهم کالصنف الثانی االن ان ارواحهم الترفع الی السامء و
جنه املغرب الخالدها فی االرض فهم یذهبون الی نار عند مطلع شمس الطبیعه و
یغلظ ارواحهم و یقطعها الدواعی الجاذبه من االطراف و یعضها الکالب و یلدغها
الحیات و یلسعها العقارب کام هو فی االخبار و یخد لجسدهم خد الی النار بقدر
شعوره و قد تجری ارواحهم فی مثال وادی برهوت فی برئ الکربیت و فی مثل
املرکبات الخبیثات امللعونات تودی ذلک الفزع و االهوال الی االبدان امللعونه الخبیثه
تحت الرثی فی بقاع النار فهی مبنزله النائم اذا رأی االهوال فالتزال تلک االبدان
فزعه ذعره و تلک االرواح معذبه بانواع العذاب فی مثل املرکبات املسخوطات التری
روحا و ال راحه بالجمله النفوس بعد املوت علی هذه الصفه الی ان ینفخ فی الصور
و الفرق عندنا بین النفوس الکامله و الناقصه و لکل درجات مام عملوا و کل مومن
یصعد الی املکان الذی ذکر ربه فیه بطاعته و ذکره ربه فیه برحمته و کل کافر یهبط
الی املکان الذی عصی الله فیه و غضبه الله فیه و اما املستضعف فینتظر به البلوغ
و لیس بتعطیل کام ینتظر بالنطفه الی ان تبلغ.
*«الباب الثانی فی حقیقه املعاد و کیفیه حرش االجساد  -قاعده *»1
الباب الثانی
فی حقیقه املعاد و کیفیه حرش االجساد و فیه قواعد
قاعده
اعلم ان الله سبحانه حی ال موت فیه و عامل الجهل فیه یعرتیه و قادر ال عجز یعتلیه
و مشیته اول ما خلقه و وصف نفسه به فهی مبدأ الحیوه و العلم و القدره و خلق
صفحه | 30

جمیع ماسواها من نورها و اثرها و االثر یشابه صفه موثره فلجمیع آثارها حیوه و
علم و قدره اال انها تقوی فی االثار اذا قربت و تضعف اذا بعدت و الجل ذلک
وصف الله االرض بالعقل فقال اتینا طائعین و وصف الله کل شیء باداء التکلیف و
العلم و العقل فقال کل قد علم صلوته و تسبیحه و یسبح لله ما فی السموات و ما
فی االرض و ان من شیء اال یسبح بحمده ولکن التفقهون تسبیحهم و قد خلق الله
الخلق للبقاء فی دار القرب و الیحصل ذلک لهم اال بالصعود و ال صعود اال بالدالله
و اللطف و هی التکلیف و لهم اجور بحسب عملهم بالتکلیف و حکم ثانوی بحسب
مخالفتهم و الکل مشرتکون فی هذا الرس فکام انه یجب حرش االرواح للمجازاه
وجب حرش االجساد ایضا و البد من ان نذکر لتحقیق هذا املطلب اصوال یتفرع علیها
فروع.
االصل االول :کل شخص یقوم مبادته و صورته الذاتیتین و ان کان متایزه عن غیره
بصورته اال انها نهایات مادته و مقتضیات جهات ماهیته و صوره عمله و هیئه قبول
املاده تکمیل املکمل فهی معلوله لحال املاده فی صلوحها لصفه ما من فعل ربها و
به تکون طیبه و لصفه ما منها ای من نفسها من حیث هی و به تکون خبیثه فاملثاب
او املعاقب هام املاده فی الصوره و املراد باملاده هی املاده الذاتیه ال العرضیه و
الفرق بینهام ان املاده العرضیه کانت قبل الصوره فی الخارج و تخلع الصوره و تلبس
اخری و املاده الذاتیه لیست کذلک و لی هیهنا کالم و هو انه قد شاع و ذاع ان
املاده هی ما به اشرتاک االفراد و الصوره هی ما به االمتیاز و املاده صالحه لکل فرد
و الذی اری عیانا خالف ذلک و هو ان املاده فی الجنس الخاص مخصوصه بذلک
الجنس التصلح لغیره و فی النوع الخاص مخصوصه بذلک النوع فالتصلح لغیره و
فی الشخص مخصوصه بذلک الشخص فالتصلح لغیره و ملا تحقق فی الفلسفه ان
املواد الجسدانیه التلبس الصور الروحانیه و ال العکس و املواد اللطیفه التلبس الصور
الکثیفه االتری ان الهواء الینصبغ و املاء الینکرس و الرتاب الیشف عام وراءه هذا و
انت تری انک لو اعطیت الصیقل حدیدا ذکرا صلبا هندیا صنعه سیفا حسنا حادا
صقیال و لو اعطیته حدیدا انثی متقرشا صنعه سیفا سیئا کاال و الصیقل واحد و علمه
و صنعه و قدرته واحده و انت تعلم ان تکمیل املکمل التخصص له باحد دون احد
و لو کانت املواد ایضا ال خصوصیه فیها لکان تصویرها ترجیحا بال مرجح فامده زید
التصلح ابدا لعمرو و ال ماده عمرو لبکر أ التری ان الشمس ترشق علی حد سواء و
ینبت من ارض القتاد و من ارض االزهار فمن عرف رس الفلسفه عرف ان الصور
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لیست اال هیئات قبول املواد و ما ملتختلف املواد ملتختلف الصور فالشیء هو املاده
و الصوره معا ال الصوره وحدها و ال املاده وحدها و ان کانت الصور فی املواد بالقوه
و فی مقامها بالفعل کانسان له قوه التکلم فاذا تکلم صار کالمه بالفعل و املجزی
هو املتکلم بکالمه فاالحکام املعلقه علی الصور منوطه باملواد اوال و بالذات و بالصور
ثانیا و بالعرض و التبع بقی شئ و هو انا قلنا ان املراد باملواد املجزیه الذاتیه ال
العرضیه التی تتقلب فی الف صوره فاملاده العرضیه حقیقه مرآه قد واجهت مبادی
العلل فسطع منها انوار او اظله و لتلک االنوار و االظله مواد صادره من املبادی و
صور خلقت من نفس تلک املواد و امنا احتاجت الی املرایا عند الظهور فی عامل
االعراض و لیست رشط وجودها و ال منها و ال الیها و لرمبا تنصبغ فیها صبغا عرضیا
و ذلک کعکسک فی املرآه فانه مثال وجهک له ماده صادره من ضوء وجهک و
صورته و صوره من نفس املاده و هو صادر من صوره وجهک سواء کان مرآه ام
ملتکن و هو فی عرصه االقلیم الثامن الیری بالبرص الدنیاوی و هو معک اینام کنت
و ان شئت رویته کثفته مبرآه کثیف و صبغته بکثافتها فرأی بالعین الجسامنیه فلیس
مرادنا باملاده املرآه الصالحه للتصور بکل صوره سعیده او شقیه و امنا املاده هی
ماده ذلک املثال فامده مثال صوره زید غیر ماده مثال صوره عمرو و کذلک الشقی
و السعید فلکل واحد ماده جوهریه تخصه و صوره و هام املعتمدتان ال املرآه
الجامدیه و النباتیه و الحیوانیه و املثالیه و الهبائیه و الطبعانیه فانها عرضیات و قد
نبهنا علیه فی الباب االول فعلی ما ذکرنا لکل شیء فی مقامه ماده جوهریه هی
اول صادر من فعل علته و صوره من نفس تلک املاده و ما یتقلب فی کل شخص
التخصص له بشخص حتی یحرش معه.
االصل الثانی :اعلم ان املمیزات الشخصیه امور موجوده فی الخارج علی موادها و
هی ذاتیه لها اذ هی هیئاتها و حدود صورتها و ارکانها و هی کمها و کیفها و وقتها
و مکانها و رتبتها و جهتها و هی االیام السته التی یخلق الشیء فیها و لهذه السته
متمامت و هی الوضع و النسبه و االضافه و االذن و االجل و الکتاب فالصوره تتألف
من هذه االثنی عرش و هی هیأت قبول املاده تصویر املصور قال تعالی خلقک
فسویک فعدلک فی ای صوره ما شاء رکبک فالصوره حقیقه هی املهیه القابله و
تلک االثناعرش مقومات املهیه و حدودها فلیس تشخص الشیء من نحو وجوده و
امنا هو من نحو ماهیته ای الوجود من حیث هو هو و ما یری من تبدل صوره زید
من اول عمره الی آخره فی کل آن فامنا یتغیر و یتبدل ما لیس منه من اعراضه ال ما
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هو من ذاته و اما ما یذهب من ذاته و یمد بآخر فامنا هو باخذ ما له منه و تلطیفه
و رده الیه و بعباره اخری ان ما اعطی یحل فی حراره التکلیف و رطوبه االمتثال
فیوخذ منه الرواسب و االرمده غیر القابله لالنحالل فیصفو و یزداد روحانیه فیصعد
درجه و یرد علیه تکلیف آخر فیحل و یصفی فیصعد و بذلک یتضاعف علوه الی ما
ال نهایه له و بعکس ذلک اذا هبط فهو فی کل حال هو و هو غیره کام مثل الصادق7
باللبنه لقوله تعالی کلام نضجت جلودهم االیه بالجمله الشیء شیء مبادته
الجوهریه و صورته الذاتیه فان ذهبت املاده فی الفرض القولی ذهبت الصوره النها
ظلها و ان ذهبت الصوره ذهب اختصاص املاده فاذا اطلقت عن قید الصوره ظهر
الصلوح الهیوالنی االمکانی و ذلک عند مالحظه املاده من حیث صدورها من الفعل
املطلق و اما من حیث نفس املاده فهی مخصصه مباهیتها التی هی مبدأ جزئیات
صورتها و الیکاد ینفک احدیهام عن االخری فی الخارج الن الله تعالی ملیخلق شیئا
فردا قامئا بذاته.
االصل الثالث :الوجود الشخصی یجوز ان یشتد و یضعف النه ان صفت قابلیته
باالخالص فی االعامل و االستقامه علی بساط االنس و صحه االعتقاد اشتد و قوی و
ان کدرت بالشوب و االعوجاج فی املسلک و االعتقاد ضعف بل رمبا مات کام قال
الله تعالی اموات غیر احیاء و ما انت مبسمع من فی القبور و لیس اشتداد الشیء
و ضعفه بجوهریته الن املقتضی لالشتداد ان کان ذاتیا للشیء فهو حاصل له بالفعل
فجمیع ما یقتضیه حاصل له فی الحال االول فال تدرج فی اشتداده و ضعفه فان
اشتد علم انه ملقتض خارجی فال معنی للحرکه الجوهریه کام زعمه قوم نعم یصعد
الشیء باقدام اعامله الی درجات قرب مبدأه او یهبط الی درکات البعد و ذلک ان
الحادث قد اخرتعه صانعه ال من شیء و یتوقف ظهوره علی قابلیته فیکون فی قوته
و ضعفه علی حسب قابلیته و ذلک کنور الشمس علی الجدار و املرایا املختلفه مع
ان ما من الشمس علی صفه واحده و کاناء کرسته فانکرس و امنا یظهر کرسک علی
االناء علی حسب قابلیته فی الرخاوه و الشده و اختالف اجزائه و القابلیه هی مبدأ
االنفعال لفعل الفاعل فالحرکه انفعالیه ال فعلیه و ان قلت فام بال االفالک الترتقی
بحرکاتها الدامئه و املالئکه الیرتقون بتسبیحهم الدائم قلت ان الذی الیرتقی هو
الفعلیه البسیطه الذاتیه و هو الله االحد جل جالله و کل ما سواه فامنا هو مرکب
سواء کان ذاتا او صفه ذاتیا او عرضیا امکانا او کونا او عینا وجودا او ماهیه الن
جمیع ما سوی الله جل و عز مخلوق بفعله سبحانه و له جهه من ربه و جهه من
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نفسه و یحتاج الی مدده سبحانه فی کل حال و البد و ان یصعد الی ربه بالنهایه
باقدام استمداده فی درجات االمداد و ذلک حتم ال براح عنه سواء کان الشیء مجردا
ام مادیا و لو ملیرتق االفالک ملا وصلت الی الربزخ و ال الی االخره و لو ملیرتق املالئکه
لکان سوالهم بال جواب و ال بخل فی املبدأ نعم کل فعلیه بالنسبه الی قوته الیظهر
فیه ترق و تنزل کام یظهران من القوه و ملا کانت االفالک بالنسبه الی العنارص فعلیه
ملیظهر الرتقی فیها علی نحو ترقیات العنارص و ملا کانت املالئکه الذین هم اطراف
الوجود فعلیات ملیظهر فیها الرتقی کاملرکبات بالجمله کلام اشتد وجود الشیء ازداد
وحده و کلام ازداد وحده ازداد انبساطا و کلام ازداد انبساطا ازداد جامعیه و کلام
ازداد جامعیه ازداد قدره علی اظهار کامالته و کلام ازداد قدره ازداد آثاره و تجلیاته
و ظهوراته و وجوداته فانترش نوره و انبسط ظهوره علی حسب اشتداده و ذلک رس
مبهم فافهم.
االصل الرابع :اعلم ان الله جل و عز احد و مشیته صفه احدیته و ملیجعل فی حکمته
ان یصدر منها الکرثات و ملیجعلها اولی بشیء من شیء فمبدو الکرثات هی القابلیات
االمکانیه التی علمها الله سبحانه علی ما هی علیه قبل تکوینها و علمه تعالی اولی
بحقیقه التصدیق و کام ان علمه کامله تلک املعلومات التی هی من جهته علمه
کامالته فهی علی ما هی علیه کامالته و مقتضی احدیته التی وصف بها نفسه عدم
تناهی کامالته و مقتضی عدم تناهیها تجلیه بکلها و علمها علی ما هی علیه فشاء
کام علم و خلق کام شاء فجمیع ما برز فی االکوان وجودات ما کمن فی االمکان و
جمیع ما فی االکوان من الفعلیات و ما فی االمکان من القوی فی علمه سبحانه
بالفعل علی نحو االحدیه الطاویه و جمیع ما فی العلم صفته التی وصف بها نفسه
ثم کل عله یجری هذا املجری علی حسب حکایته االحدیه فجمیع معلوالته حدا و
محدودا تابعه لفعله و فعله تابع للصور العلمیه التی فی نفسه و هی ظهورات
املعانی الکلیه التی فی عقله و هی ظهور کامل حقیقته و جامعیته املستغنیه بها
عن غیره و الغنی الحق هو الله الطاوی باحدیته الوصفیه ما سواه املمتنع مع ذاته
غیره و اما ما سوی العله و هو ما فی عرض صاحبه فعلمه به علی نحو االنطباع
کائنا ما کان فجمیع ما فی الخیال من صور غیر املعلوالت له صور قامئه باملتخیل
بالفتح قد انتزعها الخیال و املنتزعه مبنزله النوع فوقعت فی الخیال و تشخصت علی
حسب صبغه و صفائه و اعوجاجه و استقامته کلام میزمتوه باوهامکم فی ادق
معانیه فهو مخلوق مثلکم و لیست النفس خالفه ملا فی الخیال و لیس قیامها
صفحه | 34

بالخیال قیام صدور بل ظهور و صفه نزع الخیال الصور علی انواع فان نزع من املواد
فامنا ینزع بواسطه الحس املشرتک و الحواس الظاهره املقارنه للصور و ان نزع صور
ما مضی فامنا هو بالتفات النفس مبثال الخیال امللقی الی مثال الحس املشرتک امللقی
و مثل الحواس الظاهره امللقاه املقابله ملثال الشیء امللقی فزید فی حال یلقی مثاال
و عینک الناظره الیه و حسک املشرتک املنطبعه فیه الصوره یلقیان مثاال و خیالک
یلقی مثاال و نفسک بعد حین اذا شاءت تذکر ذلک التفتت الی مثال الخیال امللقی
الی الحس امللقی و العین امللقی و زید امللقی فرأته علی ترتیب رأته اول مره و لو
ملتره ملتقدر علی ذلک النه ال سبیل الیه نعم رمبا یتصور االنسان ما مضی مام ملیره
او ما سیأتی فینزع خیاله صوره من مصداق لفظ سمعه او دالله قرینه داله ادرکها
او الزم او ملزوم او متضائف او منسوب او شیء مام یحمل شیء شیء و قد ادرکه
قبل و اال فال و لذلک لیس لالعمی بالوالده مدرکات خیالیه لونیه و شکلیه انتزاعیه
عن املواد و لالصم بالوالده مدرکات خیالیه صوتیه کذلک و اما ما قد یراه النائم فی
منامه مام ملیدرکه بحواسه الظاهره ابدا فهو مام ینطبع فی خیاله من لوح القدر مام
اطلع علیه او من لوح االمضاء من حمله اشباح ما مضی او انتزاعه من االمکان بعد
تصوره بصوره نزعها من مکان آخر اما مثال االول فانک اذا رأیت جالوزه السلطان
قد بدوا بالتحذیر فانه ینطبع فی خیالک مجیئ السلطان قبل ان یجیء و مثال الثانی
انک اذا رأیت حمی زید ینطبع فی خیالک عدم توقیه الربد امس الیوم و اما مثال
الثالث کان تنزع صوره روس و تصور خیالک بصوره الف رأس ثم تقابل به امکان
الرجل فتتصور انسانا له الف رأس مثال و علی هذه فقس ما سواها فلیس فی الخیال
شیء ملینتزع من املواد بواسطه او غیر واسطه فی الحال او فی السابق و لذلک
التکاد تجد فیه ما ملتدرکه بشخصه او نوعه فی العامل الجسامنی الزمانی و لذلک
نقول ان عرصه الربزخ لها بکره و عشی و ایام و شهور و سنون مثل هذه الدنیا مع
ان شمسنا هذه تطلع من دونهم و تغرب من دونهم و اما صفه درک االرواح ما فی
هذه الدنیا بعد تجردها عن املواد و موت االبدان فاعلم ان الروح و ان تجرد باملوت
عن التعلق باالجسام العرضیه ملتتجرد عن املثل و االجسام الربزخیه التی هی
برزخیات هذه االجسام و کام ان الجسم یقرتن بجسم املثال ایضا یقرتن مبثال فیقرتن
الروح املثالی مبثل هذه الدنیا و اذا خلع االجسام مثلها خلع الروح ایضا مثاله فان
الروح الربزخی یمر علیه االنات و فی عامل الربزخ بکره و عشی و ایام و لیال و اسابیع
و شهور و سنین مثل هذه الدنیا فالروح یقارن مثل الزمانیات املوجوده و یخلع معها
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املثال مقارنا بها و کام ان نفسک یدرک بخیالک املقارن مبثال ملقی فی لوح العلم
ذلک املثال کذلک تدرک باملثال املوجود للروح ما یقارنه من مثل الزمانیات ولکن ال
من حیث اقرتانها باملاده الزمانیه فانه شأن االدراک بالعین امنا تحد االدوات انفسها
و تشیر االالت الی نظائرها بل من حیث نفس املثال علی ما یلقی فی لوح العلم و
رس عدم ادراکک االن بخیالک لو سددت حواسک الظاهره املثل املقارنه عدم تجرد
خیالک کونا فاذا تجرد شاهد و بذلک یأتی االرواح وادی السالم و یزورون قبورهم
و یرون من یزورهم و یحرضون غسل اجسادهم و حملها و دفنها و یزورون اهالیهم
و یرون اعاملهم و یری الجن الناس و یقارنونهم و یترصفون فیهم فان املثال الواقع
علی املواد من جنسهم بالجمله لیس للخیال درک شیء ملیدرکه بحواسه الظاهره ما
دام متعلقا باالجسام و ما ملیقارنه بعد تجرده و لیس له شیء اال ما حصله
باالنتزاعات الالحقه و السابقه و لذلک تراه الیقدر علی تصور ما ملیر نوعه فی الدنیا.
االصل الخامس :اعلم ان زیدا له حقیقه هو بها زید التتوقف فی کونها هی هی الی
ضم ضمیمه و هی التی خلقه الله علیها فی عامل الذر فکلفه مبا کلفه ثم صوره علی
ما صوره من صوره ایامن او کفر و هی بدوه و کام بدأکم تعودون و لقد جئتمونا
فرادی کام خلقناکم اول مره فیکون عوده علی بدئه ثم انزله الله الی عامل الطبایع
الن جمیع مراتب القوابل مستنیر علی حسبه بنور مشیه الله جل جالله فانحل فیها
مع غیره النه امکان عامل الشهاده فامتزج معه و حصل له خلط و لطخ طبیعی فاذا
اخذ منها حصه و لبست صوره تصورت علی مقتضی ذلک اللطخ و الخلط و تغیر
صورته عن صورته االولیه علی ما تری و ملا کان لزید فی ذاتیته جمیع املراتب التی
یفتقر االثر فی کونه اثرا تاما الیها و کان شهادته علی حذو غیبه حصل له جسامن
و جسدان و ذلک ان له فی ذاتیته مقام فلکی یحکی جهات الفعل و مقام عنرصی
هو مقام مفعولیته فبذلک کان له جسم فلکی و جسد عنرصی و هام ذاتیان له و
ملا نزل الی عامل الشهاده خلطه اعراض جسدیه و حصل له منها جسد مشوب و بین
عامل الغیب و الشهاده روابط برزخیه بها یتعلق الغیب بالشهاده و بها یمکن الشهاده
لحکایه الغیب و لوالها ملیرتبطا و منزلتها منزله االفالک السبعه بین الکرسی و
العنارص و ذلک ان الکرسی باب من ابواب الغیب کام ان العرش منها اال ان العرش
اغیب من الکرسی و العنارص مقام عامل الشهاده و االفالک هی الروابط بینهام و
املمکنه للعنارص لحکایه الکرسی و تلک الروابط ایضا خارجه عن ذات الحقیقه و
حصل لها فی ظهورها بتلک الروابط ایضا اعراض رابطیه برزخیه اال انها عرضت
صفحه | 36

جسمه و حصل لها فی تلک الرتبه جسم مشوب فبذلک حصل له جسامن و جسدان
فالجسد االول هو ما فی الدنیا من العنارص السفلیه الدائر دوراته املکمله للقابلیه و
هی الجامدیه و املعدنیه و النباتیه ذائبه و جامده لطیفه و کثیفه املشارک معه فیه
سائر النباتات غایه االمر انه اکملها فهذا الجسد یتالشی فی قربه شیئا فشیئا و کلام
تحلل منه شیء لحق باصله من العنارص و طبایع عامل الشهاده سواء فی ذلک غالئظه
و رقائقه البخاریه و الدخانیه فاذا تحلل البدن بقیت االشعه الرابطیه التی کانت
صادره من الحقیقه ظاهره متعلقه بالجسد فی الساهره کام انک اذا کرست املرآه
بقی شبح وجهک صادرا عن وجهک و لکن غیر ظاهر رضوره ان املرآه مظهرتها ال
موجدتها فتلک االشعه الرابطیه الربزخیه هی املثال مثال الحقیقه امللقی فی مرآه
الجسد و له ماده برزخیه و طبع برزخی و هو االدراک املبهم و حصه من ذلک
االدراک املبهم حین تعینت بتعقل او علم او وهم فهی املاده الربزخیه و ذلک املثال
و ان کان قامئا بالحقیقه اال انه غیر مستغن عن الجسد النه وجود رابطی و لذلک
لیس له دامئا اال ما استفاده من املواد ولو بعد املوت و لذلک لعرصته بکره و عشی
و عرصته شبیهه بهذه الدنیا من حیث االسفل بالجمله ینسل ذلک املثال من الجسد
عند املوت و فیه جمیع املراتب العالیه و یبقی فی طول الربزخ حیا ساهرا اما فی
النعیم و اما فی الجحیم و اما الجسد الثانی فهو الجسد االصلی الحقیقی و هو یبقی
فی قرب الطبایع الجوهریه ما دامت باقیه کام لبث فیها مده حال نزوله الی ان خرج
فی هذه الدنیا و الیامزج العنارص النه لیس فی عرصتها بل تلک االجزاء فی اللطافه
کالجسم املطلق و هو الطف من محدب العرش بسبعین مره و کذلک یکون طول
عامل الربزخ الی ان یخلص من االعراض الطبیعیه املمیته له املبطله لحسه و امنا یطول
علی الجسد زمان التخلیص لجموده و یبسه و شده تعلقه باالعراض و ربطه بالطبایع
العرضیه و انهامکه فیها و اخالده و لعل الناس یختلفون فی رسعه التخلص و بطوه
اال ان التخلص النوعی فی املحرش الکلی بالجمله کذلک یکون االمثله و االجساد
الثانیه الی ان ینفخ فی الصور نفخه الفزع فینسل املواد من االمثله فیتحلل االمثله
فی الطبایع الجوهریه و یبقی فی بیتها من الصور و ینسل منها الطبایع فتتحلل فی
بیتها و ینسل منها النفوس فتتحلل فی بیتها و ینسل منها االرواح فتتحلل فی بیتها
و ینسل منها العقول فتتحلل فی بیتها و یرصف الله وجهه عنها فتتحلل فی بیتها و
ذلک ان العالی اذا نزل الی الدانی صار فیه بالقوه اوال ثم یتعین بالفعل ثانیا کحبه
تتفسخ فی الرتاب اوال ثم تنبت و تنعقد حبا ثانیا فاذا عاد علی بدئه یعود الحب
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الی الرتاب و یتفسخ ثم ینسل من الرتاب کام کان اوال و املثال تقریبی فام دام املثال
منعقدا موجودا کانت االعالی فیه ظاهره فاذا انکرس و عاد الی الطبایع رجع املاده
الی طبایعها و الطبع الخاص الی طبایعها و النفس الی طبایعها و الروح الی طبایعها
و العقل الی طبایعه و املراد بهذه املراتب املراتب الظلیه الحامله للمراتب الحقیقیه
فان الحقیقه فوق الصور و مقام الصور مقام العرش من حیث الظاهر الذی هو آیه
الرقیقه الربزخیه الکلیه التی جمیع االرواح من نوره و ملک الروح هو ارسافیل و
صور عرش عامل االظله علی فمه فاملراتب هی املراتب الظلیه و البیوت هی الکرسی
و االفالک فتفهم و الله اعلم بطول مده النفخ و الذی روی الیحصی کرثه و هو
مذکور فی البحار ترکناه خوف الطول فاذا تم النفخ بقی کل مرتبه فی بیته من
الصور و اعراضه متازج االصول و ذاتیاته تجاور و سبب تفتت کل مرتبه ذاتیه بالنفخ
تعلقه مبا دونه و لوال التعلق ملا تفتت و نفخ فی الصور فصعق من فی الساموات و
االرض اال من شاء الله و هم الذین یملکون الصور و النفخ بامرهم و اعراض قلبهم
عام دونهم بالجمله کذلک یتفتت املراتب و یبقون اربعامئه سنه و کل من علیها
فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام و یأتی تفصیل املقام و الغرض فی هذا
االصل ان القالب املثالی الرابطی یبقی بعد تالشی البدن و لیس یتالشی مبوت البدن
بل یقوی فی وجوده و یشتد قوه مدارکه و تلذذه اکرث بسبعین مره و تعذبه اکرث
بسبعین مره و یصل الیه سکرات املوت بشده تعلقه بهذا البدن و انتزاعه بقوه ملک
املوت و تختلف فی اقسام الخلق و لو مات االنسان موتا طبیعیا ینسل شیئا فشیئا
و الیحس و ان مات فجاءه یکون تعذبه اکرث و ان قتل فهو اسهل من الفجاءه
للمباغته و غفله الطبع و املقتول صربا اصعب علیه من املقتول بغته و فی النوم
اسهل من الیقظه و فی االمراض الدماغیه اسهل من االمراض البدنیه و مع طول
املرض اسهل من قرصه و لکثیر الذکر للموت املستأنس به اسهل من الغافل عنه و
الهل البالء اسهل من اهل السالمه و للزهاد اسهل من الراغبین اعاننا الله علی املوت
بفضله و علی ما بعد املوت انه بعباده رحیم کریم.
االصل السادس :و هو من متام االصل السابق و هو ان الله سبحانه اذا اراد خلق زید
مثال فی هذه الدنیا املحسوسه اخذ حصصا من املاء و الرتاب و قد استجن فیهام النار
و الهواء و مزج بعضها ببعض بقوه اشعه الکواکب املطروحه علی االرض املثیره بقوه
حرارتها العنارص ففی الدور االول حصل الجامد ثم دارت علیها و صعدتها و نزلتها
حتی ارکدت نارها و جعلتها کالهواء و جمدتها فجعلتهام کاملاء ثم اسالت ترابها
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فجعلته کاملاء و طبختها و نضجتها و اخذت بطول التصعیدات ارمدتها حتی احدثت
لها وحده ما مشاکله االجزاء فی الجمله معتدله ما فظهر علیها رس الرحامنیه الجامعه
لها فاستوی علی عرشها فذلک الرس هو جسم طبیعی نوعی سار فی جمیع العنارص
اال انه لیس علی کامل التجرد عن طبایع العنارص لعدم حصول االعتدال و الصفاء
الحقیقی بالجمله ذلک الرس فیه وحده ما و مشاکله ما مع الحیوه الحیوانیه فظهر
علیه آثار الحیوه و مثالها الذی هو النفس النباتیه و انصبغ ذلک املثال فیه فظهر
منه بعض الحرکات و القوی بواسطه ارکان عرشه و تلک القوی کانت فیه مجمله
فتفصلت فی االرکان و ذلک الجسم الطبیعی مرکب من الطبایع الرکنیه ال العنرصیه
ای الحراره و الربوده و الرطوبه و الیبوسه ثم صفت ایدی التقدیر بحسن التقدیر
النفس النباتیه و عدلتها اکرث و نضجتها و رققتها و لطفتها حتی جعلتها دخانا رقیقا
لطیفا طبیعیا مرکبا من خمسه اجزاء طبیعیه جوهریه من کل طبع جزء و من الربوده
جزءان فساوی فلک القمر و هو مع النفس النباتیه من جنس واحد اال انه الطف
منها و ارق و قد شاکل باعتداله و رقته و توحده الحاصل له النفس الحیوانیه التی
هی رس الرحامنیه بین الطبایع الجوهریه و الحد املشرتک النوعی بینها یعنی کل
طبع منها حی فانه من ظهور النفس فی جهته کام ان النار مثال جسم طبیعی خاص
بجهتها فاذا اجتمعت الطبایع معتدله صافیه و توحدت توحدا ظهر علیها رس
رحامنیه الحیوه فصارت حیه حاکیه الطراف الحیوه و هی مرکبه من طبایع جوهریه
ملکوتیه یحفظها ارکان الطبایع العنرصیه فاظهرت قویها من ارکان تلک الطبایع و
تلک الرحامنیه هی الحس املشرتک الربزخ بین االجسام امللکیه و امللکوت اسفلها
مرتبط بالطبایع املرتبطه بالعنارص الزمانیه و اعالها مرتبط بالنفوس امللکوتیه
الدهریه ثم عملت ایدی التقدیر فی تلک الحیوانیه حتی عدلتها و رققتها حتی
شابهت النفس امللکوتیه فی الوحده و الرقه و الصفاء فظهر علیها رس الرحامنیه
الساریه فی اقطار جهاتها و طبایعها الجوهریه و هذه الطبایع هی طبایع یعود الیها
املثل عند نفخ الصور و هی ارض عامل املحرش و تلک الرحامنیه هی النفس امللکوتیه
و یحکی کل طبع جهه من جهاتها کام مر فاذا ائتلفت فی املکون و حصل لها صوره
واحدیه حکی جمیع جهات النفس امللکوتیه الکلیه االلهیه و اشتعل ذلک املکون
بنور النفس و تلک الشعله هی النفس الناطقه الخاصه بذلک املکون دون غیره فهی
شعاع النفس الکلیه و آیتها فی کل مکون و هی دهریه صادره من النفس الکلیه
ظاهره من الطبایع و علیها و الله انبتکم من االرض ای ارض الطبایع نباتا منها
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خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخری .فاذا اختل العنارص الحافظه
للنفس النباتیه تفرقت فتفرق الصوافی ایضا و تبدد الجسم الطبیعی املهیمن علیها
فعادت النباتیه الی اصلها عود مامزجه ای انقطع اجلها فی الزمان و بتبدد النفس
النباتیه الطبیعیه تبدد الروح الحیوانیه الحسیه النه اذا تبدد الدخان تبدد االشتعال
و عادت الی االفالک عود مامزجه و انقطع اجله فی الربزخ النه برزخی فاذا تفرق
عاد الی الطبایع الجوهریه و یبقی مثال النفس الکلیه فی الساهره الینام و هو دائم
فی النعیم او العذاب االلیم الن تشخصه بالعلوم و منبته ارض العلوم و ان کانت
مرتبطه باالجسام الزمانیه الی ان ینقطع اجله و ینقضی مدته بنفخ الصور فیعود
عود مامزجه الی اصولها الجوهریه و یبقی النفس الناطقه الدهریه و هی الینقطع
اجلها النها دهریه ثابته منه بدئت و الیه عادت و فی حیزه استقرت و لیس مرادی
ببقاء النفس بعد البدن البعد الزمانی بل البعد الدهری فهی مذکوره ابدا حیث
ذکرها الله و ذکرت الله فیه و قد انقطع الظلیه فی مددها و الحیوانیه فی مددها
و النباتیه فی مددها و لو نظرت الی الحیوانیه و النباتیه بنظر دهری لرأیت انهام
ایضا مل تنقطعا و مل متازجا غیرهام و امنا املامزجه کانت فی السیر الزمانی و الربزخی
و تعودان یوم القیامه علی ما هام علیه و لیس املراد ببقاء نفس زید بعد موته انه
یمر علیها السنون فزید الذی قد مات خمسون سنه قبل هذا ملیمر علی نفسه
خمسون سنه بل هی االن حیث هی من وقتها یوم اول و ملیمر علیها شیء و هی
واقفه فوق اظلتها و حیوانیتها الربزخیه و نباتیتها الدنیاویه بالجمله نفسه الدهریه
عامل بکله عرش و بکله کرسی و بکله افالک و بکله عنارص و بکله جامد و بکله نبات
و حیوان و انسان و بکله زمان و بکله برزخی و بکله دهری
ما فی الدیار سواه البس مغفر
و هو الحمی و الحی و الفلوات
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و اعلم ان نباتیه بدن االنسان لیست اثر نفسه و اال ملا وجدت قبل وجودها و کذلک
حیوانیته فانها توجد قبل وجود نفسه و امنا هام من آثار املطلقات الکلیه کام ان
نفسه من آثار النفس الکلیه و بعد ما تحقق نفس زید ترشق علی حیوانیه بدنه و
تستعملها فی حوائجها و کذا ترشق علی النباتیه بواسطه الحیوانیه فتستعملها فی
حوایجها فیحصل لهام باستعاملها صوره رشعیه کام یحصل لنفسها بواسطه اقبالها
الی الدعاه و امتثالها صوره رشعیه کام یأتی.
االصل السابع :اعلم ان القاعده املسلمه ان کل شیء یدرک ما یجانسه الن االدراک
فی املتصاقعین انفعال من قبیل التأمل و ماملیکن الشیء فی عرصه الشیء ملیحصل
بینهام االتصال و الفعل و االنفعال فان کان املدرک بالفتح الطف نفذ عن املدرک
بالکرس فلم ینصدم منه فلمیتأثر املدرک فی الحالین فلمیحصل فیه حاله غیر ما هو
علیه حتی یجد شیئا غیر نفسه فالجل ذلک ملیدرک الحواس الظاهره شیئا من
الروحانیات و ملیدرک االرواح شیئا من املحسوسات الظاهره بدون توسط الحواس
الظاهره و الشک ان املدرک الحقیقی االولی هو الفواد و هو بنفسه الیجد اال نفسه
ولکن بفعله یجد الحقایق و یدرک املعانی الکلیه بواسطه العقل علی ان العقل
اشتعل بنور الفواد ای مادته النوعیه هی الفواد مبادته و صورته و ظهورهام هو ماده
العقل و صورتها املعانی الکلیه فتصورت تلک املاده الهبائیه الشخصیه بصوره املعانی
فکانتا عقال طبعانیا فلام کان مادته الشخصیه ظهور الفواد و فعله و صورته املعانی
الکلیه و مشاکله لها و الفواد هو الرحامنیه املستویه علی عرشه اشتعلت بظهور
الفواد و اتصل بذلک العقل بالفواد و تعلق الفواد به فالقی فی هویته مثاله فاظهر
عنه افعاله فادرک الفواد بالعقل املعانی الکلیه یعنی ان املعانی انطبع شبحها فی
العقل فادرکها بفعله الذی هو التعقل و لذلک قد یدرک و قد الیدرک و هو هو و
العقل بالنسبه الیها کاملاده النوعیه فتشخصت بتلک املعانی و حصل العقل الخاص
املکتسب فان کانت املعانی علیینیه حصل العقل الذی یعبد به الرحامن و اال
فالشیطنه و النکراء و یرتقی العقل بسیرها الی الفواد باقدام ادراک املعانی الحقه
حتی یکون عقال مستفادا ثم عقال بالفعل و قد کان قبل االکتساب عقال طبعانیا له
قوه االکتساب فاذا اکتسب ما اکتسب یلبس کلمه الله ذلک العقل الطبعانی باذن
الله تلک الصوره و هام کونیان فان کانت مرضیه و قابال باطن الکلمه نفخت فیهام
من روح باطنه ای الرحمه و وهبتهام روح االیامن فیستوی علیهام یهدیهم ربهم
بایامنهم و ان قابال ظاهر الکلمه نفخت فیهام من روح ظاهره العذاب و القت علیها
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روح الکفر و بکفرهم لعناهم فیستوی علیهام و علی ای حال هام جسد الیستغنی
عن روح و رس وحدانیه حافظ له عن الزوال و یدرک الفواد الصور الرقیقه بواسطه
العقل ثم الروح و ذلک ان الروح مادته من ظهور العقل و العقل مبادته و صورته
له خلق نوعی صالح للظهور بالروح و صار ظهوره و فعله ماده شخصیه للروح و
صورتها الرقائق و هو ایضا فی اکتساباته علی حذو العقل حرفا بحرف.
و یدرک الفواد الصور املجرده بواسطتهام و واسطه النفس اذ الروح هو الرحامنیه
املستویه علی عرش النفس و ماده نوعیه و ظهوره و فعله املاده الشخصیه لها کام
ان ظهور الخشب النوعی ماده للرسیر و لیس حصه من نفس الخشب ماده للرسیر
فان النوع الیتحصص بذاته و اال ملیکن کل حصه خشبا فامده الرسیر من ظهور
الخشب کام ان ما فی املرایا من ظهور الشمس بالجمله ملا کان ماده النفس من
ظهور الروح و شاکلته صورتها اشتعل مبس الروح الذی هو ظهوره و فعله فادرک
بذلک الفواد الصور املجرده کام مر و کذلک املثال بالنسبه الی النفس و کذلک
الجسم بالنسبه الی املثال فان الجسم له خلقان اولی و هو املثال اذ املراد هنا املثال
الجوهری ای الربزخ بین النفس و الجسم ال صوره الجسم و مقادیره فله ماده دهریه
هی من ظهور النفس و فعلها و صوره نوعیه غلیظه مجرده مقارنه و هو فی الشهاده
آیه الروح فی امللکوت فلو جردت الجسم عن مقادیره و نظرت الیه من حیث
الحقیقه الساریه فی جمیع اطواره و اوقاته و امکنته فهو املثال الذی نعنیه هنا و
خلق ثانوی هو من ظهور املثال و املقادیر الجسمیه فتحقق بذلک شخص الجسم و
ملا ناسب مقادیر الجسم املثال اشتعل به و ملا کان مادته فعل املثال و ظهوره ادرک
املثال بالجسم املحسوسات و بتلک الوسائط املتقدمه ادرک الفواد املحسوسات فاذا
قابل الجسم جسم آخر انطبع مثاله فیه و ادرکه بابصاره مثاله فانطبع منه الی الحس
املشرتک الن اسفله جسامنی مشاکل و لرقه مادته یرق املثال و منه ینطبع فی الخیال
و لرقه مادته یرق املثال و یصیر دهریا و منه ینطبع فی النفس و لرقه مادتها و
تجردها یرق فی غایه الرقه و التجرد و وجه صعود املثال الی هناک نزوله من هناک
ثم ینطبع منه رقیقا فی الروح و یشتد رقته حتی یصیر برزخا بین الصوره و املعنی
ثم ینطبع منه فی العقل معنی و هو رقیق الرقیقه و امنا رق الجل رقه املاده ثم
ینطبع منه فی الفواد حقیقه و یتحد مع املاده هناک فیکونان حقیقه واحده کام
بدأکم تعودون و ذلک ان ماده الجسم غلیظ ماده الفواد و صورته غلیظ صورته
فالنفس فی الدنیا و االخره التدرک صوره ملتنتزعها من املواد الجسامنیه فان کانت
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املاده حارضه تدرک صورتها بآالتها کام مر و ان کانت غائبه تدرکها بواسطه مثل
االالت املقارنه لها حین کانت مقارنه اول مره لیس لالنسان اال ما سعی و ان سعیه
سوف یری و ما تجزون اال ما کنتم تعملون سیجزیهم وصفهم انه حکیم علیم و
الیمر علی النفس اوقات حتی تقرتح فی االن الثانی ما ملیکن لها و تستفید ما
ملتستفد من آالتها املقارنه باالوقات و بذلک مخلده فی النعیم الذی کسبته او
العذاب الذی اکتسبته نعم لدی الله لها مزید بالرتقیات و انبساط ما کان لها ملا
تسقی دامئا باملاء االلهی و االمداد فتنحل بها و یزول عنها االرمده املبعده لها فترتقی
و تنبسط و تتسع و یتسع ملکه و یزداد بذلک نعیمه و لها فیه ما تشاء و ما تشاء
اال ما فیها له مقتض و لیس فیها مقتضی ما ملتکسبه و الدنیا مزرعه االخره و ما
ملتزرع ملتحصد و السالم.
االصل الثامن :ان االنسان املوجود قوامه بنفسه و هی السلطان االمر الناهی فی
بدنه و یظهر منه آثار فی الدنیا و لکل اثر مبدأ ینتهی ذلک االثر الیه و الیتجاوزه و
ان کان ذلک املوثر یوجده بفضل النفس کام ان الصفره و الخراطه و اللمعان فی
املرآه اثر الشعله املرئیه و هی موثره لها و تنتهی الیها ال الی النار و ان کان تأثیرها
بالنار فالرویه اثر للنفس و مبدوها العین التتجاوزها و ان کانت تری بالعین و السمع
مبدوه االذن و الشم مبدوه االنف و الذوق مبدوه اللسان و اللمس مبدوه الجلد
فالیتجاوز هذه القوی هذه املبادی و ان کان کلها یدرک بالنفس الحسیه اال ان
مبادیها الخاصه فی تلک االعضاء و اما الحسیه فهی بکلها بصیره و بکلها سمیعه
شامه ذائقه المسه و کذلک الخیال مبدوه املتخیله و الفکر املتفکره و الوهم
املتوهمه و العلم العامله و التعقل العاقله فهذه االثار الخاصه تنتهی الی هذه املبادی
الخاصه التتجاوزها و النفس بکلها متخیله متفکره متوهمه عامله عاقله و کذلک
بکلها سمیعه بصیره شامه ذائقه المسه ال تعین فیها و املتعینات التنتهی الیها و
کذلک ال تعین فی االثر الصادر من النفس اال فی بطون املشاعر کام انه ال تعین فی
االثر الصادر من الحسیه اال فی بطون االعضاء الحاسه و کذلک فی االخالق فلکل
خلق مبدأ ینتهی الیه فالغضب من اخالق الحیوانیه و ینتهی الی غیب الدم ای
الحراره و الرطوبه الجوهریتین الحافظ املظهر لهام الدم الظاهر و الیتجاوزهام و
الرضا ینتهی الی غیب البلغم ای الربوده و الرطوبه الجوهریتین الحافظ املظهر لهام
البلغم الظاهر و الیتجاوزهام و فی نفس الحیوانیه التعین لهام و امنا بکلها تغضب
اذا غضبت و تعینه فی الدم و بکلها ترضی اذا رضیت و تعینه فی البلغم و علی
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هذه فقس ما سواها و کذلک الزهد من اخالق الناطقه لکنه یتعین فی الربوده و
الیبوسه الجوهریتین الحافظ لهام و املظهر الخلط السوداء فینتهی الیهام و
الیتجاوزهام و الرغبه تتعین فی الحراره و الرطوبه الجوهریتین الحافظ لهام و املظهر
خلط الدم فتنتهی الیهام و التتجاوزهام و اما النفس فهی بکلها زاهده و تظهره فی
السوداء و بکلها راغبه و تظهرها فی الدم و علی هذه فقس ما سواها و کذلک
تجتمع املراتب فی النفس فهی بکلها جسم و بکلها مثال و بکلها ماده و بکلها طبع
و بکلها نفس و بکلها روح و بکلها عقل و بکلها فواد کام ان روحک الحیوانی الحسی
بکله رأس و بکله عین و اذن و انف و لسان و بکله قلب و بکله صدر و بکله ید و
بکله رجل فقد علم اولوااللباب ان االستدالل علی ما هنالک الیعلم اال مبا هیهنا
فالنفس بکلها جامدیه و بکلها نباتیه و بکلها حیوانیه و بکلها انسانیه ای انها تفعل
ما تفعل حینام تفعل بکلها ثم تظهر کل فعل من موضعها کام ان جمیع افعالک
حرکه اال انک ترضب بالسیف و تطعن بالرمح و ترشق بالنبل و تکتب بالقلم و
هکذا.
و اعلم ان النفس مفارقه بذاتها عن املادیات و الربزخیات و اما بفعلها فهی مقارنه
التستغنی عن املواد الدنیاویه و الربزخیه فام ینبغی انتدرکه بفعلها البد و انیظهر
فعلها اما بصوره الخیال فی مشعر الخیال او الفکر فی مشعر الفکر و هکذا و لوال
ظهوره فی مشعر متعین لکان الفعل مبهام کابهام النفس فهو درک مطلق مثال
فالیفید لها شیئا کام ان فعل الحیوانیه درک محض التعین فیه بالرویه لوال العین و
الیفید لها فهم املرئی فالنفس لوال االالت ملتدرک شیئا معینا و ملتتخلق بخلق معین
و ملتعمل عمال معینا و لو توجهت بذاتها الی سایر املدرکات دونها الحرتقت کلها
من سبحات وجهها و انحلت و ذابت و عدمت بل هی دامئا کذلک قبل االکتسابات
و بعدها و امنا الفرق فی تعلق الفعل و عدمه و حضور ما کسبت فی ملکها و عدم
حضوره لدیها و اما فی ذات نفسها فلیس اال حقیقه ما کسبت علی وجه الوحده
فاما ترتقی مبا کسبت الی املبدء او تتنزل الی املنتهی فهی بکلها تتعین بحقیقه
الصلوه و بحقیقه الصوم و بحقیقه العقاید و بحقیقه العلوم بحیث المتایز فیها و
بتلک الحقائق تزداد انبساطا و رقه و بذلک االنبساط و الرقه تزداد قوه و ینترش
فعله اکرث و یلطف و ینفذ اکرث فبالحکمه یستخرج غور العقل و بالعقل یستخرج
غور الحکمه و بذلک تصعد و تنزل و اما درک النفس غیرها فالیمکن درکها غیرها
بذات ذلک الغیر لعدم االحاطه علیه و االتحاد معه فالبد و انتدرکه بصفته فتدرک
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صفته بفعله املقارن معها کام ان الجسم بذاته الیدرک جسام آخر بذاته و امنا یدرکه
بصفته فیدرکها بفعله و لذلک یتوجه فیدرک و یغفل فالیدرک و لو کان یدرکه بذاته
لکانت واجده له ابدا ما دامت ذاته باقیه فان ما بالذات بالفعل دامئا و لو تغیرت
الذات لفنیت االولی و الثانیه غیرها و تغیر املنفعالت مع بقاء االسم فی االعراض
الخارجه عن الذات و هی الظهورات فالنفس تدرک ما سواها من النفوس بفعلها و
فعلها باثره فی حضورها دامئا و معینات فعلها ما مر من املشاعر فتدرک نفس زید
نفس عمرو بصوره اعاملها و افعالها و عقایدها و علومها التی هی معیناتها و
مشخصاتها و تدرک هذه الصور بفعلها و مرآه خیالها الدهری بل عینها ال ذاتها.
*«الباب الثانی فی حقیقه املعاد و کیفیه حرش االجساد  -قاعده *»2
قاعده
اعلم ان کل حادث له خزائن عند العزیز الحکیم ینزل منها الی منتهی ادباره و
سیعود الی بدئه کام بدأکم تعودون و العائد هو الذی بدئ و نزل و قد ذکرنا ان
الشیء شیء مبادته و صورته و ان الصوره هی هیئه املاده و اطرافها و نهایاتها و ان
الشیء فی نزوله فی خزائنه یلحقه اعراض و یتبعها تغیر صوره بحسبها فاذا عاد الی
بدئه کلام زال عنه عرض تغیر صورته بقدر زوال العرض و حسبه الی انیصل الی
مبدئه فیظهر بنهایات مادته االصلیه الجوهریه فتکونان ذاتیتین له و من االشیاء
االنسان خلقه الله فی امللکوت فانزله الی عامل الطبایع فلحقه اعراضها ثم الی عامل
الهباء ثم الی عامل املثال ثم الی عامل الحیوه ثم الی عامل النبات ثم الی عامل الجامد و
لحقه فی کل عامل اعراض و تبعها صور فی کل رتبه الی ان دعاه الله الی االقبال
فیصعد صاعدا و یلقی اعراضه فی کل درجه و یتصور بصوره اخری کام انه القی
صوره الکیلوسیه عند تخلص مادته عن اعراضه و تصور بصوره الکیموسیه ثم القی
اعراضها و تصور بصوره الدم ثم القی اعراضه و تصور بصوره النطفه ثم القی اعراضها
و تصور بصوره العلقه ثم القی اعراضها و تصور بصوره املضغه ثم العظام ثم کسوه
اللحم و جری دمه فی قلبه و بخر و تجرد عن اعراض بدنه و دمه فتصور بصوره
البخار ثم القی اعراضه و تصور بصوره الدخان ثم یلقی اعراضه بالکلیه و یتصور
بصوره الحیوه ثم یلقی اعراضه و یتصور بصوره املثال ثم یلقی اعراضه و یتصور
بصوره الهباء ثم یلقی اعراضه فیتصور بصوره الطبع و هو صوره االدراک املطلق
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الربزخی ثم یلقی اعراضه و یتصور بصوره ذاته کام بدیء اول مره و صورته الذاتیه
صوره عقائده و علومه و اخالقه و اعامله کام ذکرنا هنا و املاده فی جمیع ذلک
واحده و امنا زادت اعراض و نقصت اعراض و لها اقتضاءات اال تری ان عرض الجمد
له اقتضاء به یقبل الکرس و عدم السیالن فاذا زال عرضه ملیتصور مبا کان یتصور
فحینئذ یتصور مبا یصلح له املاء من التموج و حمل الخشب و ما هو اخف منه علی
ظهره فاذا زل عنه عرض السیالن و استحال بخارا ملیقبل صور املاء و تصور بصوره
اخری و له خواص اخر مام یطول ذکره فاذا استحال هواء ذهب عنه صوره البخار و
تصور بصوره الهواء و له خواص اخر فاذا استحال نارا ذهب عنه صوره الهواء و تصور
بصوره النار و لها خواص اخر و هکذا و املاده فی کل ذلک واحده و العراضها خواص
من قبول صور مناسبه و کذلک حال البدن فالصوره الدنیاویه من مقتضیات اعراض
الدنیا فاذا زالت تصورت بصوره اخری علی حسب مقتضی املاده و بتغیر الصوره و
ان کان یتغیر االسم فی الجمله لکن فی الحقیقه هی هی الن الشیء شیء مبادته و
صورته الذاتیتین ال بصورته العرضیه کام قال الصادق 7فی اللبنه املکسوره املعاده
هی هی و هی غیرها و بذلک یشهد قوله تعالی کلام نضجت جلودهم بدلناهم
جلودا غیرها مع انه قال التزر وازره وزر اخری و لیس الله بظالم للعبید فهی هی
مبادتها و صورتها الذاتیتین و هی غیرها بصورتها العرضیه و ال ضیر و من عرف ذلک
ارتفع االشکال عنده فی معرفه املدد الجائی و املتحلل الذاهب فان کان الجائی غیر
الذاهب فیثاب و یعاقب من الیستحق و ان کان الجائی عین الذاهب فالترقی و
التنزل و التغیر و الیعرف ذلک اال من عرف رس الصناعه الفلسفیه و قد ارشنا الیه
فیام سبق فالجائی هو الذاهب مبادته و غیره بصورته فانه صفی و القی عنه اعراضه
فتصور بصوره الطف فلام امد به ترقی درجه او زید فی اعراضه فتصور بصوره اکثف
فلام امد به نزل درجه و التزر وازره وزر اخری و بذلک یرتفع االشکال عن املسئله
املشهوره من صلوه امیراملومنین 7بعد رد الشمس هل کانت قضاءا او اداءا و ذلک
ان الوقت له ماده و صوره قامئتان مبوثرهام کام عرفت و لهام تعین فی قالب کون
الشمس فی املواضع فاذا زالت الشمس عن موضعها زال ذلک التعین فاذا ردت علی
خالف العاده فی ذلک املوضع تعینت ماده الزمان فی تلک الهیئه و عادت کام مر
فهو هو و هو غیره فکانت اداءا کام ان اللبنه الثانیه هی اللبنه االولی و ان تغیرت
صورتها العرضیه بالجمله املعاد هو هذا البدن املحسوس امللموس و روحه البخاری
اال انهام یکرسان و یصاغان فیکرسان اوال فی الدنیا فیعود ما لحقهام من االعراض
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الخارجیه العنرصیه الی العنارص کل الی شکله عود مامزجه زمانیه فیبطل صورتهام
اللتان کانتا زمانیتین یعنی یأتی علیهام زمان هام فیه متفتتان و عائدتان الی العنارص
فالشیء فی ذلک الزمان اال العنارص کام کانت قبل تکونهام و الجسد االصلی رتبته
فوق محدد الجهات فالیمر علیه هذه االزمان فالشیء یبقی فی الزمان بعد تفتته ال
مستطیال و المستدیرا و امنا الباقی فوق الزمان و علی ایام تألف الجسد و هو الجسم
الطبیعی املولف من الجواهر الطبیعیه ای الحراره و الربوده و الرطوبه و الیبوسه
الجوهریه التی تألف منها الجسم املطلق فالجسد االصلی مساوق للجسم املطلق
الذی فوق محدب العرش رتبه ال مکانا فانه لیس وراءه ضیق و ال سعه و جسد اصلی
کل احد بالنسبه الی حاالته الزمانیه نسبه الجسم املطلق الی البسایط و حاالتها و
ذلک ما تراه اذا نظرت الی بدن زید فی صباه و صغره و شبابه و کهولته و هرمه و
هو جسد زید فی جمیع هذه االحوال کام تری الجسم فی العرش و الکرسی و
االفالک و العنارص فی سابق االیام و الحال و الحقها فذلک البدن االصلی لزید رتبته
فوق محدد الجهات و هو مرکب من اجزاء جوهریه و هو ظل النفس املنجمد فی
عنارص البدن الذی ملیتنبه بعد و امنا یتنبه یوم القیمه و اذا تفتت الجسد بقی هو
فی قرب طبایعه مستدیرا علی قطب قلبه فی االستمداد فیبقی جسده االصلی فی قرب
بدنه لجموده کام یبقی روح املستضعف فی قربه و یوخذ منه روحه الحیوانی الفلکی
املتنبه و یتبدد ایضا فانه اذا تبدد روحه الدخانی تبدد اشتعاله بالحیوه و لحق
باالفالک و یبقی ما کنت تراه فی حیوته من حین تولده الی موته من النفس املتفکره
املتخیله املتوهمه العامله العاقله و هذه النفس لکونها ظل االعلی و ارشاقه و قد
تنبه و تیقظ فی الدنیا یبقی فالیتبدد بتبدد الجسد و هی قبضته الشمسیه الربزخیه
صاحب الوجود الثانی و الطبیعه الجوهریه فانک تراه من یوم تولد الی یوم موته
مبدأ جمیع هذه القوی و خیاله فی جمیع االوقات واحد و ان ترقی و تصفی و فکره
و وهمه و جمیع قواه هی ما کان له من یوم تولد کام ان عینه و اذنه تلک العین و
االذن اللتان تولد بهام و ان تصفتا و ترقتا فتلک النفس الدراکه التی تراها فیه دامئا
هی مثاله الدهری و تلک القوی قواه و ما له من فلک زحل عقله و ما له من فلک
املشرتی نفسه و ما له من فلک املریخ طبعه و ماله من فلک القمر صفه عقله و ما
له من فلک عطارد صفه نفسه و ما له من فلک زهره صفه طبعه فاذا مات زید بقی
تلک النفس املثالیه الشمسیه فوق الزمان علی ایام تألف البدن فهی تخلف البدن
بعد موته فوق البدن فی اسفل الدهر فوق محدد الجهات ال فی الزمان و قد خلصت
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عن االعراض الدنیویه حین انحل الدخان فی العنارص فلمیبق لها محل و مرآه تظهر
فیها فاستقلت فی اسفل الدهر و قد کانت هناک بدءا فتکون هناک عودا و من
البین ان الجسد االصلی یفارقه الروح حین یموت االنسان فانک تری بدن زید فی
الجسد املسجی عیانا و لذلک تصلی علیه و تلقنه فامدام مولفا یکون الجسد االصلی
علیه قامئا کام کان و اذا تفرق و تبدد تبدد الجسد االصلی لجموده الذی کان سبب
اختالطه باالعراض اختالط تعلق و مثله جمود روح الحیه و تفتته بتفتت الجسد مع
انه من امللکوت فیتبدد الجسد االصلی و یبقی مستدیرا فی قربه و یخد له خد من
الجنه و یدخل علیه الروح و یلتذ مام یراه روحه کام یلتذ بدن النائم و تلک االجزاء
محفوظه عند من احصی کل شیء عددا فاذا صارت هذه االتربه فی بدن غیر زید
کانت االجزاء االصلیه فیه بالعرض ال بالذات فان ذاتیه ما کان له قبل اکله ایاه و کان
به هو هو قبل اکله ایاه و بعد خروجه عنه و یبقی ذلک الروح فی فسحته و الجسد
فی قربه الی منتهی اجلهام الربزخی فینفخ فی الصور فیکرس تلک النفس املثالیه و
تتفتت و تعود الی الطبایع الجوهریه و کذلک ذلک الجسد ینحل فی الطبایع
الجوهریه و یبقی الروح االصلی امللکوتی و اجزاء الجسد االصلیه امللکوتیه المتازجان
الطبایع الجوهریه و هام ما تراه االن من دهریتهام الثابته املتحده الساریه فی جمیع
فلکیاته و جسده من االمر الوحدانی القائم فوق الزمان علی تألف جسده و بذلک
نقول ان حقیقه زید کله روح و کله جسد و من عرف الفلسفه و عرف رس تجسد
االرواح و تروح االجساد و عرف رس التشکیل و التألیف عرف کیفیه اتحاد الروح و
الجسد االصلیین و امنا قلنا بتفرق العالی یتفرق الدانی مع انه لیس فی صقع الدانی
عند علوه الجل ان العالی فی بدو الظهور زمانی منهمک فی الزمان کزبد منترش فی
اللنب تقریبا فیجری علیه ما یجری علی اللنب و اما اذا انفصل و فارق و اجتمع
فالیجری علیه ما جری علی اللنب و کذلک البخار املتولد من الدم ما دام مشوبا
باعراض الدم یجری علیه ما یجری علی الدم و اما اذا ارتفع و صعد عنه فالیجری
علیه ما جری علی الدم فکذلک النفس الحسیه ما دامت کامنه فی الدم او البخار
غیر املنتضج فالنفس له و لو نظرت الیه ملتر منه آثارها و ال وجود لها فی الواقع و
لیس بحیوان فیجری علیها ما یجری علیه و اذا انتضج قلیال ظهر علیه حیوه مجسمه
تتقطع کاالجسام کحیوه الحرشات و لیس حیوتها فی عامل الحیوه ایضا اوحد و الطف
من ذلک فدهریه حیوتها ایضا کثیفه اذ دهریتها هی هی مع قطع النظر عن
املتمامت الشخصیه و کلام یکمل نضجه و یتوحد طباعه و یتلطف و یتوحد روحه
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ویتلطف فی الدهر ایضا و امثل لک مثاال و هو ان الفضه مرکبه من بخار و دخان
و هام حال کونهام بخارا و دخانا اذ نظرت الیهام مع قطع النظر عن املتمامت
الشخصیه الزمانیه وجدت نوع البخار الدهری فی الدهر و نوع الدخان الدهری فی
الدهر فاذا اختلطا هنا و حصل بینهام تفاعل و اتحاد ما و نظرت الیه حینئذ و
قطعت النظر عن املتمامت وجدت نوع مرکب دهری و ال فضه فی الدهر بالفعل
فیکون موجودا فی الدهر و ملیظهر فی الزمان بل ال فضه و امنا هو نوع مرکب فاذا
توارد علیه الکیفیات الفاعلیه و کر علیه االفالک و نضجته و عدلته باملیزان الکمی و
الکیفی الی ان جعلته فضه نیه غیر بالغه حد الفضیه فهی فی الدهر فضه نیه فلو
اخرجته قد اخرجته و ال فضه فی الدهر اال النیه غیر الناضجه النک لو قطعت النظر
عن املتمامت ملتر نوعها اال کذلک و اذا ترکتها حتی نضجت و بلغت و نظرت الیها
و قطعت النظر عن املتمامت الشخصیه وجدت نوع الفضه و وجدت هذا الفرد فردا
من افراد الفضه فمن ذلک تبرص امرک فی جمیع الدهریات و رس ذلک کله ان ما
من الله عطاء و ما من املاده الزمانیه سوال و الیعبأ بکم ربی لوال دعاوکم فعلی
حسب السوال و مقداره یکون العطاء و العطاء هو حقیقه املعطی صادر من االعطاء
و قائم به قیام صدور و ظاهر علی املاده الزمانیه قیام ظهور کام مر فاذا نظرت الی
البخار غیر الناضج ملتر علیه حیوه دهریه فال حیوه فلو سقط الولد فی تلک الحال
مل یحرش حیوانا و اذا نضج البخار و ظهر منه بعض آثار الحیوه و نظرت الیه وجدت
فیه حیوه کحیوه الحرشات فلو سقط و مات حرش کذلک و اذا بلغ نضجه الکامل و
ظهر علیه آثار الحیوه الکامله و نظرت الیه وجدت حیوانا کامال فلو سقط و مات
حرش حیوانا البته و املنظور الیه فی الحیوان لیس البخار من حیث هو بخار فان
دهریته بخار ال غیر و امنا املنظور الحس و الحرکه االرادیه و هام حال التعلق
باملحسوسات الخاصه متمامت شخصیه زمانیه فاذا قطعت النظر عنها وجدت حاسا
مطلقا و متحرکا مطلقا ای ماده مطلقه موصوفه بحس مطلق و حرکه ارادیه مطلقه
کام اذا نظرت الی جسم احمر ملتر منه اال الحمره و مع ذلک تجد فیها احمر مطلقا
نوعیا ای ماده نوعیه موصوفه بحمره مطلقه نوعیه قد تشخص ذلک النوع
باملتمامت الشخصیه فوجدت شخصا احمر فی مکان معین و زمان معین فکذلک
تشاهد الحیوان الدهری فی الحس و الحرکه االرادیه و ان کانا ظهورین للحیوان فاذا
تولد االنسان تعلق به نفس ناطقه غیر ناضجه بقدر ما تری منه من صفات النفس
من العلم و الحلم و الذکر و الفکر الکونی و مقدارها کمقدار حیوه الحیوان فی اول
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تکون البخار فلو مات حینئذ لیس له نفس اال بذلک الضعف املشهود و لیس له
نفس ناطقهکامله ثم کلام یشتد تلک االثار یشتد النفس و لیس املنظور الیه بدنه
من حیث انه بدن و ال البخار من حیث انه بخار و ال النفس الحسیه من حیث انها
نفس حسیه فان دهریاتها مثلها بل املنظور الیه هو تلک االثار کام مر فهکذا تشتد
النفس کلام تشتد االثار کام تستدل علی اشتداد الشعله کلام اشتد االنوار بالجمله
اذا قطعت النظر عن متمامت تلک االثار الشخصیه وجدت نفسا دهریه عالنیه فام
دام االنسان فی الدنیا و وجدت تلک االثار متعلقه باملواد مرتبطه بها تجد دهریه
النفس مرتبطه باملواد و مثلها بالفعل فلو مات لیس له نفس مجرده مفارقه غیر
مرتبطه باملادیات البته فالباقی بعد املوت هو نفس متعلقه مبثل املادیات مجرده
بالفعل مقارنه بها البته فبذلک تحقق الربزخ و النعنی بالربزخ غیر ذلک و لیس له
فی وسط الدهر نفس مفارقه بالفعل و لو کانت کانت تجد نفسها فی عرصه القیامه
و ان الساعه آتیه اکاد اخفیها لتجزی کل نفس مبا تسعی  .یسألونک عن الساعه ایان
مرسیها فیم انت من ذکریها الی ربک منتهاها .و کذلک لو کان لزید فی الدنیا نفس
مفارقه فی الدهر موجوده لوجد نفسه فی عرصه القیامه و شاهدها و رأی الجنه و
النار عیانا و املشهود خالفه و الیری فی زید غیر نفس متعلقه باملواد بالفعل وجودا
و اما النفس املجرده فرتی فیه وجدانا کام التری من شخص فضه اال الفضه و من
شخص نبات اال النبات و من شخص حیوان اال الحیوان ثم ملا مات االنسان فی الدنیا
بقی نفسه املتعلقه باملثل املجرده وجودا بعد ان کانت فی الدنیا وجدانا و یری منه
النفس املفارقه وجدانا الی ان یموت فاذا مات فی الربزخ بقی نفس مجرده عن
املواد و املدد الزمانیه و الربزخیه مفارقه عنها وجودا فان مبوته فی الربزخ تنقطع
املواد و املدد و تنحل فی الطبایع و تتحد االرض بالسامء و تنکرس املثل و تعود الی
امکان الطبایع و تتحد الحراره بالربوده و الرطوبه بالیبوسه فیبقی بحر متشاکل
االجزاء و یعود العرش علی املاء فاذا نظرت الی تلک الطبیعه الکلیه املطلقه
الجوهریه وجدت لها نفسا متحده مفارقه عن املواد و املدد قد اتحد روحها بجسدها
و جسدها بروحها و جمیع سمواتها بارضها و ارضها بسامواتها فهنالک یتحقق نفس
مجرده مفارقه ملکوتیه غنیه عن املواد و املدد قد اتحد روحها بجسدها و جسدها
بروحها و جمیع سمواتها بارضها و ارضها بسمواتها فهنالک یتحقق نفس مجرده
مفارقه ملکوتیه غنیه عن املواد و املدد الزمانیه و الربزخیه و انت لو وجدت االن
نفسا کذلک فی زید فامنا هی وجدانیه ال وجودیه و هنالک تکون وجودیه و مع
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مفارقتها التستغنی عن الطبیعه الجوهریه ای الرکن االحمر و االسفل االیرس من
العرش فانها من متام النفس و جسدها االخروی اال انها تتحد مع النفس و ترتوح و
التستغنی عنها النفس کام التستغنی املشیه عن الحقیقه املحمدیه فتلحق بعامل االمر
الجل ذلک کام یلحق طبیعه عامل الزمان ای الجسم املطلق بعامل الدهر اال تری انها
مجرده عن املواد و املدد الزمانیه و الربزخیه و کذلک الطبیعه الزمانیه مجرده عن
املواد و املدد الزمانیه فهی دهریه فافهم انشاءالله.
*«الباب الثانی فی حقیقه املعاد و کیفیه حرش االجساد  -قاعده *»3
قاعده
اعلم ان املولدات الدنیاویه التی تتولد من اجزاء موجوده فی الدنیا بوجود شخصی
کسکنجبین معین مشخص ترکب من مقدار خل مشخص و عسل مشخص ال وجود
لها فوق الزمان و اول خزائنها الزمان منه و فیه بدو کونها و فیه فسادها و ال دهریه
لها فتعود فی الزمان الی اصولها عود مامزجه کام کانت قبل ترکیبها و بهذا الرتکیب
ترکب الجامدات و املعادن و النباتات فانها مرکبات من حصص مشخصه من االجزاء
الزمانیه تألفت ایاما ثم تفرقت کرجال اجتمعوا فی مجلس و سمیتهم رهطا ثم
تفرقوا فالتسمیهم رهطا و اما الحیوان فهو و ان کان من الطبایع الجوهریه اال انه
ارشاقی الی مسترشق مباین کارشاق الشمس علی املرآه و تعینه و تشخصه من مرآه
قابلیه النبات فبها یکون اسدا و بهیمه و فرسا ال من ذات نفسه النه ال علم له و ال
عمل یستقل بهام بعد املفارقه فاذا انکرس املرآه ذهبت االسدیه و البهیمیه و الفرسیه
و عاد الحیوه الی مرشقها و مبدئها کام یلحق نور الشمس بالشمس و الیلحق له ما
اکتسب من النبات من الصبغ الن ما لحقه مبدأه و منشأه النبات فاذا عدم النبات
عدم ذلک الصبغ کام اذا انکرس املرآه ذهب الصبغ عن نور الشمس و عاد کام کان
فذلک ایضا عوده عود مامزجه کام اخرب امیراملومنین 7عنهام و ما یعود عود مامزجه
مستمد من الله ملبدئه ال لنفسه و لذلک یمده مبدأه مبدده و ما ترکب من
املوجودات من اجزاء غیر مستقله قبل الرتکیب محتاج بعضها الی بعض فی الوجود
الخارجی فذلک الذی له دهریه و منه بدئ و الیه یعود و یبقی بعد فناء الشخصیات
الزمانیه و ذلک فی کل شیء له نوعیه بالنسبه الی الزمانیات فام وجدته یمکن ان
یوجد فی کل زمان و کل مکان و کل کم و کل کیف و کل جهه و کل رتبه و کل
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وضع و کل اضافه و کل نسبه و هو هو محفوظا فی جمیع هذه الحاالت فهو الذی
یثبت له دهریه مثال طاقه ریحان تألف من اجزاء خاصه زمانیه الیمکن ان توجد اال
فی حدها فال دهریه لتلک الطاقه و اما الریحان املطلق الذی یمکن ان یوجد فی
کل زمان و کل مکان و کل حد فهو الدهری االتی من الدهر و العائد الیه و علی
هذه فقس ما سواها فبذلک تجد عرشا دهریا و کرسیا دهریا و افالکا دهریه و
عنارص دهریه و جامدا دهریا و نباتا دهریا و حیوانا دهریا و انسانا دهریا و کذلک
جمیع اللذات و االالم و االمور العامه تجد لها دهریه ثابته و ان کان لجمیع ذلک
ترکیب زمانی الیعود الی الدهر ایضا کام عرفت فدهریه هذه االشیاء مع بقاء
الخصوصیات بان یکون العرش عرشا ممتازا عن غیره و الکرسی کرسیا کذلک و
االفالک و العنارص و املوالید کذلک هی دهریه مثالیه مجرده مقارنه و هی عرصه
الربزخ اسفل الدهر و اسفله مقرتن بالزمانیات الجزئیه فالجل ذلک یکون فیها بکره
و عشی مع ان شمسنا تطلع من دون مرشقهم و تغرب من دون مغربهم و جمیع
لذات الدنیا لذات جنتهم و جمیع االالم آالم نیرانهم نعوذ بالله و ان الذره منها
توازی آالم اول الزمان الی آخره و کذلک لذتهم و اما اذا نظرت الی تلک املثل و
عرفت انها ارشاقات و روابط بین الحقیقه الجامعه الکلیه و بین هذه املظاهر
الدنیاویه و انها هی الزمه مراتب وجودها و بدوها منها و عودها الیها کام ان نور
الشمس الواقع علی الجدار لیس بدوه من الشمس و ال عوده الیها و امنا بدوه من
ظهورها له به و هو هو و عوده الی محله عرفت ان تلک املثل ایضا ال وجود لها
فوق عامل الربزخ و ینقطع وجودها دون الدهر و ان کانت هی فی محال وجودها
محفوظه عندالله جل ذکره کام ان مرادنا من فناء الزمانیات و عودها عود مامزجه
انها منقطعه دون عامل الربزخ ال ذکر لها هناک و یأتی زمان یفسد ما کون فی الزمان
و اال فجمیعها عند من ذکرها فی مواقع شهودها محفوظ الیضل ربی و الینسی و
الیمحی من عرصه علمه شیء و کذلک تلک املثل فانها بدوها من عامل الربزخ و
عودها الیه و تنقطع دون الدهر و ال ذکر لها فی الدهر و امنا هو مذکور عند ربها
حیث ذکرته و الیمحی رسمها من عرصه العلم الربزخی و المتازج غیرها ابدا و کذلک
الزمانیات المتازج بهذا االعتبار بالجمله املثل ایضا ال دهریه لها و ال ذکر لها اال فی
مواضع وجودها و ماتری فیها من االمر الساری فی جمیع اوقاتها و امکنتها و
حدودها من نوعیه فذلک هو الحقیقه الدهریه الثابته و ذلک ان تلک املثل لیست
اال فعلیات تلک الحقیقه و ظهوراتها املتعلقه باملواد الدنیاویه فالعرش املثالی هو
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نفس هذا العرش الدنیاوی و هو ظهور تلک الحقیقه الدهریه للعرش الدنیاوی و
فیه و الکرسی املثالی هو نفس الکرسی الدنیاوی و هو ظهور تلک الحقیقه و هکذا
سایر نفوس اجزاء هذا العامل علی ما وصفنا جمیعها ظهور النفس الکلیه الدهریه و
حقیقه جمیع تلک الظهورات هو النفس الکلیه الدهریه و الیتجاوز تلک الظهورات
مواضع وجودها و اما تلک الحقیقه فهی حقیقه واحده دهریه و هی عرصه القیامه
و هی النفس الکلیه االلهیه لها عرش و کرسی و افالک و عنارص هی حقایق هذه
الدنیا وهی املحسوسه فی جمیعها ملن یری و لقد علمتم النشأه االولی فلوالتذکرون
کال لوتعلمون علم الیقین لرتون الجحیم و هی فی غایه االتحاد الوجودیه و اجزاوها
رکنیه و ارواحها متجسده و اجسادها مرتوحه و ساموها ارضیه و ارضها سامویه
یصدر اثر کل جزء من کل جزء و حکم بعضها حکم کلها کاملولود الفلسفی البالغ
مبلغ الکامل و االنسانیه و کذلک حکم االناسی حرفا بحرف فان لزید بدنا مولفا من
اجزاء شخصیه دنیاویه عرضیه فهو موضع بدئه معاده و له حیوه فلکیه ارشاقیه
مبدوها من االفالک و عودها الیها کام عرفت و سمعت من النص و له نفس مثالیه
قد تعلق به من نفسه الدهریه و تلک النفس املثالیه هی املتفکره املتخیله املتوهمه
العامله العاقله فهی ایضا تعود عود مامزجه بعد نفخ الصور و مبدأها من الربزخ و
عودها الیه و ان کان بدنه الدنیاوی و نفسه الحیوانیه و املثالیه جمیعها محفوظه
مجاوره عند ربها اال انها فی نفسها فی عرضها مامزجه و عند ربها مجاوره و یحرش
کلها الی معادها کل الینا راجعون ثم الی ربهم یحرشون و ال تعطیل ملقاماته فی
کل مکان و وجد الله عنده فوفیه حسابه و اما حقیقه زید فهی دهریه ثابته
محفوظه باقیه الی یوم القیامه و هی التی تجاور غیرها فی جمیع حاالت فناء البدن
و فناء االمثله و هی االجزاء االصلیه و هی زید بحقیقه الزیدیه الیتخلله غیره و هی
املثابه املعاقبه و هی لها عقل و روح و نفس و طبع و ماده و مثال و جسم و قبضات
فلکیه و عنرصیه اال انها فی غایه التشاکل و االتحاد الفلسفی الصناعی و لکل جزء
منها حکم کل جزء و حکم البعض حکم الکل و هذه النفس بالنسبه الی کلیه الدهر
کتصور من تصوراتک فی عرصه خیالک و نسبتها الی بدنها الزمانی نسبه تصورک
کتابتک بالنسبه الی کتابتک فهی وجه هذا البدن غیر الهالک کام قال تعالی کل
شیء هالک اال وجهه و هی وجه الرب الیه فی قوله تعالی کل من علیها فان و یبقی
وجه ربک ذو الجالل و االکرام و الی ذلک االشاره بقوله تعالی کل الینا راجعون و
ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم و اال الی الله تصیر االمور و کل شیء احصیناه
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کتابا فتلک النفوس منها کلامت مکتوبه فی باطن ذلک الکتاب املبین و هو کتاب
مرقوم یشهده املقربون و منها ما هی کلامت مکتوبه فی ظاهر ذلک الکتاب و هو
کتاب مرقوم یشهده املبعدون عن الرحمه و ذلک الکتاب هو الکتاب الذی کان قبل
خلق الربزخ و الزمان و قبل برئها و هو عرصه عامل الذر املشار الیه و اذ اخذ ربک
من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم و قد اخرج بعضهم من
ظهر بعض کام انک تتصور زیدا ثم تتصور ولده الخارج من ظهره ثم ولد ولده و
هکذا فاخرجهم الله اوال کذلک فی عامل الذر ثم خلقهم فی الدنیا کام علمهم فی
عامل الذر و کذلک یعودون الی ذلک الکتاب و الی ربهم یحرشون فهم یعودون عود
مجاوره بالنسبه الی انفسهم الیامزج بعضهم بعضا اال انهم بالنسبه الی حقیقه الدهر
ینقطعون و منقطعون فان الدهر منقطع عند الرسمد البته و لکنهم عند انفسهم
مجاورون بخالف الزمانی و الربزخی فانهام فی مددهام منقطعان دون الدهر فافهم
االشارات فانه ما حان ان ابین ازید مام بان.
*«الباب الثانی فی حقیقه املعاد و کیفیه حرش االجساد  -قاعده *»4
قاعده
ان ما یشاهده االنسان فی االخره و یراه من انواع النعیم او العذاب االلیم امور
خارجه عن ذات النفس کام یشهد به الکتاب و السنه و الجنه و النار موجودتان االن
فی غیب هذا العامل کام ان جسدک االصلی فی غیب هذا الجسد و رشح حقیقتهام
ان هذه الدنیا هی تنزل االخره و ظاهرها و االخره هی ترقی الدنیا و باطنها فهذه
الساموات هی ساموات االخره و هذه االرض هی ارض االخره و ما بینهام من خیر
هو خیر االخره او رش فهو رش االخره و االناسی هم الذین یأتون االخره اال ان الکل
کام سمعت یصفی من اعراض الدنیا و الربزخ و لعلک تدری ان کل شیء مرکب من
جهه الی ربه و جهه الی نفسه و املراد من جهه الرب جهه مبدء الخیر و اما الرب
القدیم جل شأنه فالکل بالنسبه الیه سواء فلام کان املبدء الذی هو آیه الله هو النور
الذی ال ظلمه فیه و الخیر الذی ال رش فیه و الکامل الذی ال نقص فیه و الدوام الذی
ال زوال له و هکذا کان مبدأ کل خیر و حق و کامل و نور و کان مقابله فی البعد
االبعد ای جهه نفس الکل بعکس ذلک ای کان مبدء کل رش و باطل و نقص و ظلمه
و سائر االشیاء بینهام له جهتان جهه الی مبدء الخیر و جهه الی مبدء الرش و اال
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فالرب الذی امتنع االشیاء معه و الکل من کامله فی محله ال تفاوت بین الجهات و
املراتب بالنسبه الیه و نسمی هذین املبدئین مببدأی الترشیع کام ان املشیه املطلقه
مبدأ التکوین للکل و سجد له هناک سواد اللیل و ضیاء النهار و املومن بایامنه و
الکافر بکفره و لذلک نقول ان الوجود و املاهیه مبعنی جهه الرب و جهه النفس فی
الخلق الثانی الشخصی و هذان املبدءان کامالن من ذلک املبدء الواحد و ظهوران
له فکل شیء بین هذین املبدئین غلب علیه جهه الرب کان آثاره کلها خیرا و نورا و
کامال و کل شیء غلب علیه جهه النفس کان آثاره کلها رشا و ظلمه و نقصا و ما
بینهام بین بین خلطوا عمال صالحا و آخر سیئا و تلک االثار هی آثار املبدء فی کل
فریق القی فی هویته مثاله فاظهر عنه افعاله فمبدأ الخیر له انوار ساطعه هی
فعلیاته و ظهوراته و کامالته و آثار شئوناته الذاتیه و جهاته الحقیقیه و لها ماده
هی جهه صدورها من املبدء و صوره هی حیث نفسها اال انهام فی غایه التشاکل و
االتحاد النهام آیه مبدئهام فهی نور واحد له ماده نوعیه لوجوه الخیرات و هی الحد
املشرتک بینها و هی حقیقه جمیع ما امر الله باالخذ به و صوره علی حسب انواع
املأمور به و اشخاصها و جزئیاتها اال انها فی غایه التشاکل و لذلک یجد املومن من
کل نعمه او فاکهه طعم جمیع الفواکه و النعم و تلک الصور هی ظهورات شئون
ذلک املبدء الذاتیه فانه اصل الکل و عنده وجه الکل و ان کانت فی غایه التشاکل
فذلک النور یقع فی مراتب املکلف املمتثل القابل فیرشق به ذاته و صفاته و افعاله
و اقواله الکونیه املطلقه و جمیع مراتبه من مبدئه الی منتهاه و یعرب عنه بصل و
صم و زک و حج و امثال ذلک فاذا برز ذلک النور من تلک املراتب و الجهات علی
ما وقع یقال صلی و صام و زکی و حج و امثال ذلک و ذلک النور هو شجره طوبی
اصلها فی بیت امیراملومنین 7و فی دار کل مومن منه غصن و فی کل بیت منه فن
و فی کل زاویه منه ورق مثال و هکذا فمن تعلق بخیر فقد تعلق بغصن او ورق
من شجره طوبی فذلک النور الساطع من املبدأ الذی هو حقیقه کل خیر هو اصل
الجنه و هو دعوه عامه لجمیع امللکلفین و هو موجود دامئا علی غیر وجه التخصص
باحد دون احد کنور ساطع من الشمس فکل مومن امتثل و توجه مبرآه قابلیته نحو
ذلک النور یستنیر فعمله ذلک صوره الثواب و العقاب ای صوره تخصص الثواب و
العقاب به فمعنی ان املالئکه یغرسون شجره ملن قال ال اله اال الله او یضعون به
لبنه فی قرصه انهم یغرسونه فی ارض الشخصیه و النسبه الیه ال انهم یحدثونها
بعمله فان عمله هو ما له اجر معین و ذلک االجر موجود ملن عمل و بذلک العمل
صفحه | 55

یحدث الصوره الشخصیه لذلک الثواب النوعی و ینتسب الی العامل فالعمل کالثمن
و النعیم کمتاع السوق و هو لرب السوق فمن ذهب بالثمن یتخصص به و یحلف
انه له بعد ذلک فهذا معنی ان االعامل صور الثواب و العقاب و هذا معنی ما یقال
ان الله خلق الذر بحیث اذا سألهم اجابوا یعنی مختارین شاعرین ثم کشف لهم عن
علیین ای انوار باطن النفس الکلیه ای آثار وجودها و جهتها الی ربها التی هی من
تأییدات العقل الذی یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان و اریهم صور طاعته کام
بینا ثم کشف لهم عن سجین ای اظالل ظاهر النفس الکیه ای آثار ماهیتها و جهتها
الی نفسها التی هی من مد الجهل الذی یکفر به الرب ثم خیرهم بین التلبس باحدی
تلک الصور فمن اختار صور علیین خلق الله له من ماء عذب نور باطن النفس
الکلیه املرکب من رطوبه الرحمه و یبوستها و تراب امتثاله طینه و هی طین الجنه
و نفخ فیها من روحه ای روح االیامن و هو الروح االمدادی العقلی مبشیته املحبوبه
فکان مومنا و من اختار صور سجین خلق الله له من ماء اجاج ظل ظاهر النفس
الکلیه املرکب من رطوبه النقمه و یبوستها و تراب مخالفته طینه خبیثه و هی طینه
خیال و نفخ فیها من روح الخذالن ای روح الکفر و هی الروح املدیه الجهلیه مبشیته
املبغوضه فکان کافرا.
بالجمله ما تری فی خلق الرحامن من تفاوت و هذا العامل هو تنزل ذلک العامل و
غلیظه بحیث اذا غلظت ذلک العامل حصل هذا العامل مجردا عن االعراض و لو لطفت
هذا العامل مجردا عن االعراض حصل ذلک العامل فالجل ذلک حکم النشأتین واحد و
جمیع ما فی هذه الدنیا من الخیر و النور و الکامل االصلیه هو جنه الدنیا و جمیعه
من نور باطن الجسم الکلی الذی هو تنزل النفس الکلیه و جمیع ما فی هذه الدنیا
من املکاره االصلیه هو نیران الدنیا و جمیعه من ظل ظاهر الجسم املطلق و غیب
تلک اللذات جنه االخره و غیب تلک االالم نیران االخره و لقد علمتم النشأه االولی
فلوال تذکرون و هذا العامل لو خلص عن االعراض الخاصه برتبتها کان االقلیم الثامن
و هورقلیا و هو مقام کل شیء منه هو هو خالصا فان ادرکت العرش الخالص و
الکرسی الخالص و االفالک و العنارص الخالصه و املوالید الخالصه ادرکت هورقلیا و
شهدته وجدانا و تلک الخوالص اشعه النفس الکلیه املتعلقه بهذه االعراض الظاهره
فیها و لتلک االشعه ماده هبائیه دهریه و صوره مکتسبه من االعراض فلزید جامدیه
مولفه من غالیظ العنارص العرضیه و نباتیه مولفه من لطایفها و حیوانیه مرشقه من
نفس فلک القمر و هی تعود الی ما تألف منه کام عرفت و له نفس مثالیه هی زید
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الخالص الدنیاوی و له ارواح فلکیه من االفالک الخالصه و جسد خالص من االرض
الخالصه ای من ظهور النفس الدهریه فی االفالک العرضیه و االرض العرضیه و هو
یبقی مدی الربزخ و الجل ذلک سمی جنه الربزخ جنه الدنیا فانها خالصه لذات الدنیا
و تعین موضعها مبغرب الدنیا الخالص و وادی السالم الخالص و یسمی نیران الربزخ
بنیران الدنیا فانها خالصه مکاره الدنیا و یعین موضعها بربهوت و حرضموت و عیون
بقر و مرشق الدنیا الخالصه و املراد من املغرب مغرب شمس الطبیعه الدنیاویه و
من املرشق مطلع شمس الطبیعه فهام من وراء هذا املرشق و هذا املغرب و فیهام
جابلسا و جابلقا و هام بلدان فیهام مثل االمداد النازله من السامء و مثل املستمدات
الصاعده من االرض و هی کلها منقاده للولی نارصه له صادره من امره و حکمه
منتظرون لحکمه و منها الکباسه التی امرها امیراملومنین 7ان ال تقرب ولیا و ارض
هورقلیا فوق محدب العرش رتبه ال مکانا اذ ال مکان هناک فافهم ان کنت تفهم و
اال فاسلم تسلم بالجمله الجنان و النیران فی غیب هذه اللذات و املکاره کام ان
الجسد االصلی فی غیب جسد زید و کام انه الیظهر الجسد االصلی اال بعد املوت
کذلک التظهران اال بعد املوت و اما فی الدنیا فیمکن رویتهام بالوجدان ال بالوجود
و کذلک جنه االخره و نارها فهام ایضا فی غیب جنه الدنیا و نارها التظهران للناس
اال بعد املوت و بعد ظهور الجسد االخروی لهم و اما ظهورهام فی الدنیا فوجدانی
و عدم ظهورهام الیدل علی عدم وجودهام نعم وجودهام الشخصی االنتسابی
الیتحقق اال بعد العمل الذی هو صورتهام.
واعلم انهام کام عرفت موجودان بوجود خارجی مباین و ان املکلف یتوجه الیهام
مبرآه خاطره و خیاله بطلبهام و حبهام و املیل الیهام و یمشی باقدام عمله الذی هو
ظهور طلبه الیهام فیقع شبحهام فی تلک املرآه فینصبغ فیها علی حسبها و ذلک
الصبغ هو الصوره الشخصیه لهام و الصوره االنتسابیه الخاصه ثم یعمل االنسان
باعضائه و جوارحه مبقتضی ذلک املأمور به و هو تنزل توجه خاطره الیهام فذلک
التوجه عمله الباطنی و ذلک العمل هو توجهه الظاهر و فی املقامین العمل صوره
شخصیه لهام تخصصهام باملکلف الخاص و مثل ذلک التصور و الوجود الخارجی لهام
تصورک اصفهان حین غیبتک عنه مع انه موجود فی عاملک کذلک الجنه موجوده
فی عاملک و انت االن تصورها فاذا اتیتها عرفت املطابقه ان تصورتها علی ما وصفه
الشارع و الجنان و ان کانت رتبتها کغیب الکرسی هذا اال ان کل جنان فوق سامء
ای فی جهه ربها فی خالل العلیا فان جهه اعلی الدنیا من تنزالت العلیا و املشعر
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الذی من جنسها بابه الذی به یتوصل الیه و الجنه الثامنه فوق الکرسی و هی جنه
عدن مخصوصه مبحمد و آل محمد علیهم السالم الیشارکهم فیها احد و اما النیران
فهی تحت کل ارض من االراضی السبعه النها فی جهه االرض الی الجهل و الی
املنتهی و ان کانت من حیث الرتبه تحت االرض السابعه االن و االبواب التی یتوصل
بها الی هذه الدور الجسد و الحیوه و الفکر و الخیال و الوهم و العلم و العاقله اال
ان العاقله عاقله اذا کانت باب الجنه و اال کانت شقاوه و جهاله و نفسا اماره بالسوء
والجنه الثامنه ال عکس لها فی السجین لضعف جهه املاهیه فیها و صفائها.
*«الباب الثانی فی حقیقه املعاد و کیفیه حرش االجساد  -قاعده *»5
قاعده
فیها مطالب یقتضی الحال االشاره الیها:
منها انه ال فرق بین االجساد فی الدنیا و االخره فی الحیوه فانها حیه فی الدارین
اال ان حیوه اجساد الدنیا ضعیفه لبعدها عن املبدء و حیوه اجساد االخره قویه
لقربها فانی وجدت الله سبحانه یقول و ان من شیء اال یسبح بحمده و لکن
التفقهون تسبیحهم و قوله و ان الدار االخره لهی الحیوان لقوه ظهور الحیوه فیها و
ان املومن لبلوغه مقام اطعنی اجعلک مثلی تقول للشیء کن فیکون اذا شاء ظهور
حیوتها بالنطق کاملته باللسان العربی املبین و لرمبا نطقت لحکمه اخری من اظهار
فضل رب العاملین علیه او غیره کام ان النبی صلی الله علیه و آله یکمل الحصاه
بفضل نوره حتی تنطق او یکلمه ضب او بعیر او یحن الیه جذع او غیر ذلک.
و منها ان االجساد فی الدنیا و االخره باقیه بابقاء الله و بامداده اال ان فی االخره
یمدها الله بالفصل علی ما کان و الیتوقف علی رشوط و الیمنع عنه مانع و اذا
جنی املومن من شجره شیئا نبت مکانه فی الفور بالفصل مثله و هو تأویل کلام
رزقوا منها من مثره رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل و اتوا به متشابها.
و منها ان االجسام فی الدنیا و االخره قوابل للنفوس و النفوس مقبوله فیهام و ال
فرق فی الدارین اال فی التباین و التشاکل یعنی ان فی االخره لغایه التشاکل النفوس
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جسدانیه و االجساد نفسانیه و فی الدنیا بینهام بینونه ملخالطه االعراض و لذلک
تتفارقان فاذا صفیتا تشاکلتا فتعانقتا تعانق خلود.
و منها ان فی الدارین النفوس فی مقام الفعلیه تنزل الی االجساد فتکون فیها بالقوه
ثم تخرج عنها بنداء اقبل فتکون ثانیا بالفعل والثانیه عین االولی اال ان مقامها فی
النزول فعل مقدم و امللحوظ حیث املاده و الوجود و فی الصعود فعل موخر و
امللحوظ املاهیه و الصوره و ان کان جمیع ما فی املنتهی من الصور و الحدود ایضا
نزلت من مقام النفوس حقیقه لقوله و ان من شیء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال
بقدر معلوم.
و منها ان الفعل فی الدنیا واالخره ارشف من القوه النه اثر املشیه التی هی بالفعل
و هی اثر الذات التی ال قوه فیها و هو الفاعل نزوال و الغایه صعودا و ال فرق فی
الدارین فی ذلک.
و منها ان االجسام فی الدنیا و االخره متناهیه اال ان التناهی یختلف باختالف املوارد
فی اللطافه و الکثافه و امتیاز اهل الجنه و النار و نعیم الجنان و آالم النیران کلها
من جهه امتیاز اجسام االخره نعم الجسام االخره من جهه تجردها عن املواد و املدد
الزمانیه کثیر من احکام املجردات فالتزاحم بینها و التضایق و یمکن لکل واحد ان
یسکن فی مکان االخر کام یسکن النور فی النور بالتزاحم و یدرک الجسم ما یدرک
العقل و بالعکس و الیحتاج العقل فی ادراک الجسامنیات الی استعامل الجسم اال
من باب التکرم و التعزز و امنا ذلک النقیاد کل شیء لتلک املراتب و تشاکلها و
متاثلها و لکل واحد من اهل االخره عامل برأسه بقدر قوه ایامنه الیزاحمه فیه غیره و
رس ذلک ان کل واحد منهم یتوجه مبرآه خیاله الی مثال من املثل التی اعدها الله
لهم فی جنه نور الولی مثال اذا کان من اهل الحق سایر الیه طالبا له فینطبع فیها
شبحه فیختص به کام مر و اذا توجه الف رجل الی ذلک املثال انطبع فی مرایا
خیاالتهم الف صوره فیختص بکل واحد ما تصوره و ما عند کل واحد خلق من خلق
الله خلقه فی خلق نوعی من ماده و صوره نوعیه و خلق شخصی من حصه من
ذلک النوع ای من شبحه و صوره شخصیه من طلب الشخص و میله و محتاج الی
مدد الله النوعی و الشخصی و کذلک لهم ما یشاون فیها و الجنه املخصوصه بکل
واحد علی ما وصفنا فلکل واحد عامل برأسه من غیر مزاحمه الغیر و ان کان بجنبه
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وسعه عامله بقدر وسعه ماده خیاله و لطافتها بسبب اعامله و الیلزم من ذلک ان
یکون الجنه مثال خیالیه التأصل لها فی الخارج النها فی الخارج موجوده و امنا یتعلق
بک منها ما طلبته کام انک تلتذ فی الدنیا من اللذات علی حسب شبحها الحاصل
فی مشاعرک ال غیر و لیس لک منها اال ما ادرکت منها مبشاعرک حرفا بحرف أالتری
انک لو اکلت طعاما الیصلک منه لذه اال ما ادرکت منه بذوقک و هو شبح طعمه
فی ذائقتک و ماده املأکول فی الدنیا عارضه فی بدنک و تخرج منک و اما فی
االخره تکون مددا ذاتیا لک الیصل الی غیرک فان شبح ذلک املثال قد تخصص بک
بانطباعه فی مرآه خیالک و صار ماده طینه رشعیه لروحک االیامنی تعرف فی
وجوههم نرضه النعیم و صوره کل شخص عمله و ما تجزون اال ما کنتم تعملون
سیجزیهم وصفهم انه حکیم علیم.
*«الباب الثانی فی حقیقه املعاد و کیفیه حرش االجساد  -قاعده *»6
قاعده
فی الباقی من اجزاء بدن االنسان و ما یحرش به و نحن و ان ذکرنا فی القواعد
السابقه منها شیئا اال ان فهم هذا املطلب علی نهج الحقیقه مشکل جدا کجمیع
املطالب و کل مطلب سهل فهمه فامنا هو ملا تسومح فیه و ملیستقص فیه و ملیتعمق
البته فاقول اعلم ان هذه العنارص هی طبیعه یوخذ عنها حصص مواد و یلبس علیها
صور املوالید فهی امکان للموالید فیه قوه جمیع املوالید علی نحو عدم التناهی
بحیث یکون حصه منه صالحه الن تتصور بصوره کل مولود الی غیر النهایه بل کل
مولود منها صالح الن یصیر غیره الی ما ال نهایه له فاذا اخذت حصه من العنارص و
مثلت علی صوره و حصل مولود رسم فی اللوح املحفوظ الذی هو لوح االمضاء مبداد
مادته و صوره مثاله الذاتیین فی محل وجوده و وقته فالیمحی منه ابدا النه الیضل
ربی و الینسی فاملرسوم فی ذلک املحل الیامزج غیره ابدا سواء فی ذلک الجامد و
النبات و الحیوان و االنسان و النبی و غیرها فالعائد باملامزجه هو املکتوب فی لوح
املحو و االثبات ال لوح االمضاء کالرسیر اذا صنعته فهو من حیث کونه صالحا للکرس
مرسوم فی لوح املحو و االثبات فانه یجوز ان یمحی عن لوح الزمان فیعدم فی
الزمان و لکن من حیث کونه مرسوما فی لوح االمضاء فالیمحی ابدا أالتری انک متی
ما توجهت الی ذلک الوقت و املکان رأیته فیه و کیف یجوز محوه و هو کلمه من
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لوح علم الله سبحانه فاذا کل مرسوم فی لوح املحو و االثبات یعود عود مامزجه و
کل مرسوم فی لوح االمضاء یعود عود مجاره فعلی ذلک الجامدات و النباتات لکونها
مولفه من االجزاء الزمانیه ای لکون مرایاها مرایا مولفه من اجزاء مستقله و یمر
علیها االزمنه عودها بهذا اللحاظ عود مامزجه کام تشاهد و تری و الیحتاج الی
برهان بعد العیان.
و اما الحیوان ای النفس الحیوانیه فهی لکونها مرکبه من طبایع جوهریه و یمر علیها
اعلی الزمان فکذلک فانها ایضا جسامنیه و مرکبه من الحراره و الربوده و الرطوبه و
الیبوسه الجوهریه التی تألفت منها االفالک و هی کامنه فی غیب العنارص الزمانیه
و تستخرج منها و تولف علی حسب االعتدال علی خمسه اجزاء من الربوده جزءان
و من البواقی من کل جزء و تصفیها و تنضجها ید التقدیر علی حسب التدبیر فهی
فی العنارص العرضیه کالنار فی الدهن التی تستخرج وتشتعل فی الدهن و تتصور
بصورته و تتشخص بهیئته فکذلک تلک الطبایع اذا استخرجت معتدله مصفاه
اشتعلت فی العنارص العرضیه بعد ترقیقها و تصفیتها و تعدیلها و صیرورتها بخارا
صافیا و تشخصت بهیئته فهی ایضا غیب هذه العنارص و زمانیه و مثبته فی لوح
املحو و االثبات و تعود عود مامزجه اذا تفرق البخار و تفرقت الطبایع و هی ادنی
دهری تعلق باملواد الدنیاویه و انهمک فیها و منزلتها منزله الحس املشرتک یرتبط
من حیث االسفل باملواد و من حیث االعلی بالدهر و کذلک النفس املثالیه حرفا
بحرف فان الحیوانیه من فلک القمر و املثالیه من سایر االفالک اال ان الحیوانیه اشد
انهامکا فی املواد من املثالیه و املثالیه اشد ارتباطا بالدهر من الحیوانیه و الحیوانیه
تتفرق بتفرق العنارص و املثالیه تبقی مده اذا کانت متمحضه مفارقه فی الجمله
مصوره بصوره رشعیه من ایامن او کفر فانها بالرشع تنقطع عن املواد الدنیاویه فی
الجمله و یغلب علیها جهه النفس الدهریه اال انها سوف تتفرق و متحی عن لوح
اعلی الزمان ایضا و تعود عود مامزجه کالحیوانیه و ان کانت مستضعفه منهمکه
فی الحیوانیه و النباتیه تتفرق کالحیوانیه.
و اما االنسانیه فانها لیست من عامل الزمان ال من اسفله و ال من اعاله و امنا هی
بنفسها دهریه و لیست من کلامت لوح املحو و االثبات اوال و آخرا فهی فی حقیقتها
کحقیقه الجامد و النبات و الحیوان من حیث لوح االمضاء اال ان الجامد املمضی و
النبات ال شعور لهام و ال حیوه و لو فی لوح االمضاء و الحیوان ال شعور لها و ال
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درایه اال الحواس الظاهره و شیء ضعیف من سایر املشاعر و لو فی الدهر و اما
االنسان فهو کلمه من لوح االمضاء اوال و آخرا و هو ناطق دراک مکلف یلیق
بالخطاب و الثواب و العقاب فام تری فی االنسان من زمانیه و برزخیه فهو لجامدیته
و نباتیته و حیوانیته و اما انسانیته فالیمر علیها وقت زمانی و ال برزخی و هی قامئه
فوق زید الدنیاوی و الربزخی و الیمر علیها هذه االوقات فهی التبقی بعد موت زید
فی الزمان فیمر علیها االوقات و السنین و امنا هی فوق الزمان علی کون زید فلعله
مات بدن زید منذ ثلثین سنه و الیجوز ان تقول فارق نفس زید بدنها منذ ثلثین
سنه اذ ال سنه و ان جاز ان تقول فارق بدن زید نفسه منذ ثلثین سنه و تلک
االنسانیه لها مراتب مثانیه و جسدها هو الجسد االصلی الذی یبقی فی القرب مستدیرا
الی ان یحرش و ذلک الجسد فی غایه املشاکله مع االرواح حتی انه یصدر منه ما
یصدر من العقل کام ان من عقله یصدر ما یصدر من جسده و ذلک برس املشاکله
و تلک النفس دهریه الحصه الکرسیه التی فی جسد االنسان اذ ما دونها من الحصص
دهریاتها ظلیه لنفس الکرسی و لیس لها وحدانیه و قوه شعور کاالنسان یکلف بها
بتکلیف االنسان و تلک الحصه هی الروح الدخانی الذی یحصل فی الدماغ بعد
دورانه فی جمیع التجاویف و استکامل جمیع املشاعر بالفعل فدهریتها من حیث
االدراک هی النفس ال من حیث املشاعر و من حیث البخار و تلک النفس تختلف
بحسب اختالف مراتب الدخان فان دهریه قلیل الشعور قلیله الشعور و الدهریه
متوسطته متوسطه الشعور و دهریه کثیرته کثیره الشعور و الجل ذلک دهریه
املستضعفین مستضعفه یبقی روحهم مع جسدهم فی قرب طبایعهم مده ایام الربزخ
و یلهی عنهم و تحتاج الی تنبیه و تذکیر جدید فی ایام الربزخ یعنی ان املستضعف
فی ایام الربزخ قد یصفی و یحصل له دهریه صافیه متذکره کام تحصل ملن تصفی
فی الدنیا و اما من ملیتصف فی الربزخ فیحصل له تصف فیام بین النفختین اذ تراب
الروحانیین الدهریین الیامزج غیره فیام بین النفختین غایهاالمر انه یحصل له تفکک
فیکون اجزاوه صالحه للرتکیب الخالد و التوحد فینرشون یوم القیامه و یکلفون
لصفاء مشاعرهم و امکان تکلیفهم فاما شاکرین و اما کافرین و اما من ملیتخلص
بین النفختین فانه یجدد له التکلیف بعد حرشه و تخلصه فی عرصات القیامه و
صلوحه للتکلیف فیوقد لهم نار الفلق التی هی صوره دهریه الرشیعه املقدسه و
یکلفون بدخولها فمنهم من یقبل و یلقی نفسه فیها فتکون علیه بردا و سالما کام
کانت الرشیعه للمومنین فی الدنیا سهال و منهم من یهابها فالیدخل فیکون عاصیا
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کفورا بالجمله التکلیف فرع صفاء العقل و فعلیته و خلوصه فان صفا فی الدنیا و
صار بالفعل یکلف فی الدنیا و ان صفا و خلص و صار بالفعل فی الربزخ یکلف و
اال فیکلف فی االخره بعد صفائه و خلوصه عن الشوائب و الکدورات الحاجبه
لصلوح االمر و النهی امنا یتذکر اولوااللباب ان فی ذلک لذکری ملن کان له قلب
لتنذر من کان حیا و ما انت مبسمع من فی القبور بقی شیء و هو ان دهریه هذا
العامل الکلی النفس الکلیه کام ان دهریه االنسان الجامع لجمیع حصص هذا العامل
نفسه الجزئیه و النفس الکلیه حقیقه هذا العامل کام ان النفس الجزئیه حقیقه
االنسان و ما ملیزل اعراض الدنیا و الربزخ ملیصل العامل الکلی الی مقام القیامه الکربی
و الیزول اعراض االناسی الدنیاویه و الربزخیه عن االناسی حتی یشاهد القیامه و
العامل منذ نزل الی غایه ادباره و هی الدنیا صاعد الی بدئه و سیصل الی مبدئه و
نفس العامل الکلی بالفعل ابدا لفعلیه الکرسی و العرش فیه و ان ملتکن ظاهره بالفعل
من عنارصه و افالکه الن عنارصه لغلظته حاجبه للحیوه الحیوانیه و فلک القمر
حاجب للحیوه املثالیه و باقی افالکه حاجبه للنفس و امنا هی بالفعل فی الکرسی
فام صنع من حصص عنرصیه فال نفس لها حیوانیه و امنا بدوها من العنارص و عودها
الیها و ما صنع من حصه قمریه فال نفس لها مثالیه و بدوها من فلک القمر و عودها
الیه و ما صنع من حصص فلکیه فال نفس لها دهریه و بدوها من االفالک و عودها
الیها و لکن ما صنع من حصه کرسیه فلها نفس دهریه فهی بدوها من الدهر و
عودها الیه فام سوی االنسان من النبات و الحیوان و البدن املثالی عوده مجاوره
باعتبار دهریته فی حده و مقامه و مامزجه بالنسبه الی االعلی و اما االنسان فعوده
مجاوره بالنسبه الی الدهر لکنه ایضا بالنسبه الی النفس الکلیه االلهیه عوده مامزجه
النه ینقطع عنده فال تعین له و ان قلت فاذا جمیع االشیاء عودها بالنسبه الی نفسها
مجاوره و بالنسبه الی االعلی مامزجه فام الفرق قلت الفرق انقطاع النبات دون
الحیوان و الحیوان دون املثال و املثال دون النفس االنسانیه فالتحرش فی محرش
االنسان و مع ذلک ال شعور لها کاالنسان و ال تکلیف لها کتکلیفه و ال ثواب و ال
عقاب لها کثوابه و عقابه و محط النظر محرش االنسان و جنته و ناره و الکالم فی
قیامته فالجل ذلک نقول انها التعود عود مجاوره بل مامزجه هذا و انها لها اوقات
عرضیه هی فی وقت کائنه و فی وقت فاسده عائده عود مامزجه و ان حصل لها
علی وقت کونها حقیقه دهریه علی حسبها المتازج غیرها ابدا فللدهر درجات
دهریه النبات هی حقیقه العنارص و دهریه الحیوان هی حقیقه فلک القمر و
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دهریه املثل هی حقیقه االفالک و دهریه الکرسی هی حقیقه الکرسی و دهریه
العرش هی حقیقه العرش فکذلک لعنرصیه زید ای نباتیه جسده حقیقه دهریه هی
عرض زید االنسانی و لقمریته حقیقه دهریه و لفلکیته حقیقه دهریه هام عرضا
زید کل منها ینتهی الی حده و یتخلص زید االنسانی فی اعلی الدهر و هو هو.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»1
الباب الثالث
فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه
و فیــه قواعــد
قاعده
اعلم ان کل مولود اکتسب الحیوه من الغیر ای حیوته ارشاقیه البد و ان یموت قال
الله تعالی انک میت و انهم میتون و قال کل نفس ذائقه املوت و سبب املوت علی
طریقتنا ان الله سبحانه الیفعل فعال مبقتضی ذاته و ال مقتضی لها و لو فعل مبقتضی
ذاته فرضا و الیعقل ملا اوجد اال شیئا واحدا اذا ال اختالف فیه و ال تعدد و امنا فعل
ما فعل اجابه لسوال القوابل االمکانیه العلمیه بها و هی سبب التعدد و االختالف و
التکرث و ان قلت ان القوابل ان کانت قدیمه تعددت القدماء و ان کانت حادثه فهی
من فعل الله و لزم املحذور قلت یلزم املحذور اذا فرضنا ان الله کان و ال خلق ثم
خلق و بینهام امد ممتد و مکان ممهد او فرض ان القوابل کانت مده مدیده بال
مقبوالت فسألت بعد حین املقبوالت فافیضت علیها و هذا الفرض سبب تحیر
العقول و لیس االمر کذلک بل الله جل و عز احد و ظهر باالحدیه ال بحرکه بعد
سکون و ال بنطق بعد سکوت بل هو کامل قائم و نور دائم و الظهور باالحدیه من
حیث هو یتحقق بعدم التناهی و عدم التناهی یتحقق بطی جمیع مراتب التناهی
مبا الیتناهی فحصل بذلک لذلک الظهور جهتان جهه احدیه و جهه عدم تناهیها من
حیث نفسها و ملا کان ذلک الظهور کامله جل و عال غیر املتناهی و علمه الظهوری
کان فی علمه جمیع املعلومات غیر املتناهیه علی وجه التتناهی و من معلوماته
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امکانات االشیاء علی وجه کلی التتناهی فی االمکان یعنی کان امکان کل شیء
امکان کل شیء فامکان زید صالح الن یکون منه عمرو و بکر و خالد و هکذا الی
ما ال نهایه له بل زید فیه صالح الن یکون بکرا و خالدا و ارضا و سامءا و هکذا الی
ما ال نهایه له کام تری من حال الف فی املداد فان املداد امکان االلف و صالح الن
یصاغ منه الباء و الجیم و الدال و غیر ذلک و االلف فیه صالحه الن تکون باءا و
جیام و داال و هکذا بالجمله ان القوابل غیر املتناهیه حصلت الجل عدم تناهی
الظهور فلام ظهر الله باالحدیه غیر املتناهیه بها حدثت القوابل باحداث الله سبحانه
ایاها بها ثم ملا اراد الله اظهار ما فی علمه الی الکیان اظهر ما فی علمه کام علمه
و علمه اولی بحقیقه التصدیق و خلق کام علم فانخلق ما خلق کام خلق فکان ما
کان علی ما کان و لسنا بصدد بیان ازید مام بان بالجمله ما من الله اوال فی النزول
اذن لسوال القوابل فلام سألت ما سألت استجاب الله لها فی الصعود علی حسب
دعواتها و البدن هو من جهه قابلیه الروح و امنا یفاض علیه الروح علی حسب سواله
و لذلک لو کان علی صوره انسان یفاض علیه روح انسان و لو کان علی صوره کلب
یفاض علیه روح کلب و لو ملیکن مستعدا مشاکال مع الروح فی اللطافه ملا تعلق به
الروح کام فی النطفه و اذا استعد تعلق به کام عند الحیوه فمهام کان البدن مرتبط
االجزاء صالح االالت و االدوات جاری الدم یبخر فی القلب یتعلق به الروح علی
حسبه و اذا تخلل االالت و االدوات او انفصل االجزاء او جمد الدم فلمیبخر و امثال
ذلک من العوارض رفع الروح تعلقه عن البدن ای ملیحکه کجدار بنیته فی الشمس
فارشقت علیه و اضاء بها ثم هدمته فرفع الضوء عنه و کدخان صالح مستضیء بالنار
فاذا غلب علیه رطوبه الدهن او نفد رفع الضوء عنه و انقطع عنه النار و لذلک قال
امیراملومنین 7فی النفس الحیوانیه سبب فراقها اختالف املتولدات وقال فی النفس
الناطقه سبب فراقها تحلل االالت الجسامنیه فلیس املوت بشده تجوهر النفس و
الحیوه بعدم تخلصها اذ الولی الکامل یبقی سنین و الجاهل الغافل یموت بل مناط
وجود الضیاء فی البیت وجود املرآه فی مقابله الشمس و مهام انکرست انقطع
الضوء عن البیت فلو فرض ان بدنا لن یصیبه آفه ابدا بقی حیا ابدا و لکن الله
سبحانه قدر الفناء لکل خلق مرکب من جزئین شخصیین و قال کل من علیها فان و
یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام و هو غیر مرکب من جزئین شخصیین بل من
رکنیین فکل حی حیوته ارشاقیه یموت و یعود هو و حیوته عود مامزجه و کل حی
حیوته ذاتیه ای ذاته حیوه یبقی بابقاء الله سبحانه و مدده و وجه تقدیر الفناء
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تخالف الکرثات و تواردها و تصادمها و تعارضها و منها االسباب السامویه وتوارد
الحوادث و اختالف العنارص فیفسد کون البدن و ینقطع عنه الروح القائم فوق
البدن فی الدهر فلو رکب البدن ثانیا مستعدا له ارشق علیه کام کان اول مره الینکر
من نفسه شیئا کام فی الرجعه کالجدار فی الشمس اذا بنیته ثانیا علی الهیئه االولی
یظهر الضوء کام ظهر فی االولی بل البدن فی کل آن من آنات کونه فی التبدیل و
یتجدد جامدیته و نباتیته و حیوانیته بواسطه تحلل االجزاء و جریان البدل و ملا کان
املدد الثانی من نوع املدد االول فی االمداد العرضیه و یتصور بصورته یتعلق به
نفس االول و هو هو فی االول و االخر بل هم فی لبس من خلق جدید .و لقد
علمتم النشأه االولی فلوال تذکرون االتری انک لو صغت خامتا من فضه ظهر علیه
نفس الخاتم و صورته و اذا کرسته و صغته ثانیا ظهر علیه الخاتم ثانیا و کذلک لو
خلطت مثقال براده ذهب مبن من طین و صنعته علی هیئه ابل ثم اذا کرسته و
زدت علیه طینا او نقصت من طینه او بدلت طینه و صنعته علی هیئه ابل لکان
قیمته کاالول بال تفاوت فالنفس و ان کانت تستنبط من هذه االعراض اال انها اذا
صارت بالفعل سکنت دار الثبات و هی متعلقه بتلک االعراض و اذا کرست االعراض
ارتفع تعلقها و اذا صنعت بدنا ثانیا علی کم االولی و کیفه بعینها کان متوجها الی
تلک النفس بعینها سائال ایاها من الله فیضعها الله فیه.
و ان قلت ملالیستخرج من ذلک البدن نفس اخری کاالول قلت اما النفس الشخصیه
الزمانیه فال شک ان الثانیه غیر االولی کام ان شعله الرساج فی کل آن غیر ما فی
االن السابق و اما النفس النوعیه الدهریه فان کان البدن کاالول التتوجه اال الی مرکز
البدن االول و قطبه کبدن زید فی اوقات عمره فنفس االخر هی نفس االول نوعا
دهریا و ان کان غیر االولی شخصا زمانیا و تعدد االشخاص الزمانیه التنافی وحده
النوع و الشخص الدهری فی ظهوراته الزمانیه کالنوع من االشخاص و کام هو فی
کل آن کذلک فالتناسخ و ال تعدد بل الثانی هو االول و بذلک یتحقق لک معنی
رجعه املومنین فی آخر الزمان و حیوه االموات علی ید الحجج علیهم السالم و اعاده
وقت الصلوه و مجیء االوقات یوم القیامه و لو شاء نبی ان یعید کل جامد و نبات
و حیوان اعادها کذلک و انظر الی حامرک کیف ننشزها ثم نکسوها لحام ثم ادعهن
یأتینک سعیا و اعلم ان الله علی کل شیء قدیر فتدبر.
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*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»2
قاعده
اعلم ان االعامل صور الثواب و العقاب و هیئاتها هیئاتهام فکل احد یأتی یوم القیامه
بصوره علمه و عمله سواء متحض عمله علیه و غلب ام ال فمن یعمل مثقال ذره
خیرا یره و من یعمل مثقال ذره رشا یره و ذلک مبن یعطی کل ذی حق حقه و
یسوق الی کل مخلوق رزقه و ییرس لکل احد ما یقتضیه ما هو علیه کام قال تعالی
و اما من اعطی و اتقی و صدق بالحسنی فسنیرسه للیرسی و اما من بخل و استغنی
و کذب بالحسنی فسنیرسه للعرسی فیصل کل من الفریقین الی مقتضی میله و
شهوته بتیسیر الله سبحانه مبن جعلهم الله اعضادا لخلقه و ذوادا عن حوضه قال
تعالی قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم مبن هو اهدی سبیال و علمه السابق
بکل شیء اولی بحقیقه التصدیق فهم سالم الله علیهم القاده یقودون کل احد الی
غایه مسعاه و هم النارشون الحارشون و یحرشون کل احد مع مشاکله کام قال
تعالی احرشوا الذین ظلموا و ازواجهم فیحرشون کل احد مع مشاکله فی طبعه او
تطبعه و فی عمله و علمه حتی انه لو احب رجل حجرا حرشه الله معه و قولی کل
احد یأتی بصوره عمله فالعمل یغیر الصوره اذا صدرت من الذات ال من االعراض
الخارجه و الذات اذا کانت مبدأ عمل یتکرر عنه ذلک العمل الن الذات فعلیه و اذا
کانت مبدأ عمل یدوم ذلک العمل و ان منع مانع عن ظهوره الیمنع مانع عن نیته
و الجل ذلک یخلدون بنیاتهم فام قیل ان تکرر االفاعیل یوجب امللکات هو من باب
النظر من االسفل الی االعلی و لو عکسوا النظر لرأوا ان امللکات النفسانیه هی سبب
تکرر االفاعیل و صدورها من الشخص من غیر قصد اللهم اال ان یراد منها امللکات
التطبعیه التی هی الطبیعه الثانیه فان القارس لو قرس شیئا علی عمل کرات عدیده
استأنس املقسور بذلک شیئا بعد شیء حتی یسکن عنده فیقر ثم یستقر ثم یطمنئ
ثم یمیل ثم یتطبع حتی یشتاق الی ذلک العمل و یصدر منه عن غیر حاجه الی
قصد جدید ولکن ذلک خارج عن ذاته و البد و ان یزول فی مواضع التفتین فان
العارضی زائل و الذاتی مستقر و الیدوم العارضی فی القیامه و الیفید العرض طبعا
بل تطبعا بالجمله االنسان یوم القیامه مصور بصوره عمله الذاتی فمنهم من یأتی
علی صوره االنسان و منهم من یأتی علی صورهالحیوان و املراد باالنسان االنسان
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الظاهری و اال فالناطقه القدسیه التتصور بصوره الحیوان ابدا اذ املراد بالنفس
الناطقه هو نور یرشق من النفس الکلیه االلهیه علی نفس الشخص الکونیه کام ان
املراد باالماره هی ظلمه تظل من الجهل الکلی و النفس الکلیه الشیطانیه علی نفس
الشخص الکونیه و اال فالنفس الکونیه من حیث هی ال سعاده فیها و ال شقاوه و
القدسیه و االماره نفسان رشعیتان فالناطقه القدسیه ابدا التتصور بصوره الحیوان
ولکنها تنزع اذا نزعت و تفارق الشخص و تلحق بالکرسی ثم العرش و تبقی االماره
و النفس الشیطانیه و لها تقلبات فی الصور الشیطانیه و الحیوانیه اذ هی کلیه فی
االنسان ال فصل لها لجامعیتها و شده اختیارها و شده اعتدالها و صفائها بالنسبه
الی سایر الشیاطین کام ان حیوانیته ال فصل لها و کذا نباتیته و جامدیته بخالف
سایر الحیوانات مثال فان لالسد مثال فصال الیتجاوزه و الیقدر علی التصور بصوره
غیره النهامکه فی طبعه الخاص و تعینه الطبیعی و اما حیوانیه االنسان فانها قریب
املفارقه عن الطبائع لیست مبقیده بطبع خاص فهی کاملطلقه فالجل ذلک تصلح الن
تتصور بجمیع صور الحیوانات و کذلک نفسه االماره فهی کاملطلقه عن جمیع صور
الشیاطین و الحیوانات فالجل ذلک تصلح للتصور بصور جمیعها نعوذبالله کام ان
نفسه الناطقه مطلقه عن صور املالئکه جمیعا و تقدر ان تتصور بصور مالئکه القیام
و القعود و الرکوع و السجود و هکذا اال انهم من جهه غلبه جهه الوحده علیهم
کثیروا التناسب و التشاکل فالنفس الکونیه نفس صالحه و الیها یأول قوله تعالی کان
الناس امه واحده و فطره الله التی فطر الناس علیها ثم یختلف الدعاه الی الحق و
الباطل علیها فاما ان تقبل الی دعاه الحق و تستنیر فالنور الحاصل له ماده صادره
من املبدء و صوره من قبول تلک الکونیه و لهذا النور آثار و اعامل من الحسنات ثم
تلک الحسنات صور الثواب للمومن فان الثواب هو شعاع املبدء و نوره له ماده و
صوره نوعیه فاذا اقبل املومن علیه استرشق و تصور ذلک الثواب النوعی بصوره
شخصیه خاصه به علی حسب عمله فاالعامل صور الثواب الشخصیه اال ان ذات
ذلک الثواب و حقیقته تحصل لذاته فی ذاته و ظل تلک الحقیقه و الذات یحصل
له فی مقام ملکه و جنته و دوره و قصوره کام یأتی.
و اما ما قلنا من ان امللکات النفسیه هی سبب تکرر االفاعیل فیحتاج الی زیاده رشح
و هی ان النفس و ان کانت دهرا مقدمه علی البدن ولکنها زمانا موخره عن البدن
علی معنی ان نطفه زید ال نفس لها دهریه ابدا و لو سقطت ملتحرش اذ ال نفس لها
و ال حقیقه و امنا بدوها من الزمان و عودها الیه و امااذا تولد حصل له نفس دهریه
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فی الدهر فبعد ما تولد و حصل له نفس دهریه کان نفسه مقدمه علیه باربعه آالف
عام قامئه فوقه ابدا الیمر علیها من الوقت ما یمر علی بدنها و تلک النفس هی
جهه رب البدن و البدن جهه نفسها فالبدن هو القابلیه السائله و النفس هی املقبوله
املسوله فالله سبحانه وان اذن للبدن بالسوال بالنفس اال انه بعد ما سأل استجاب
له بالنفس ما سأل فصوره النفس علی حسب صوره البدن و سواله و کذا یتعین
افاعیل النفس فی البدن االتری انها تبرص بالعین و تسمع باالذن و تنطق باللسان و
هکذا و کذلک تغضب بالدم و تحلم بالبلغم و تتکرب بالصفراء و تتذلل بالسوداء و
هکذا تتخیل باملتخیله و تتفکر باملتفکره و هکذا و الغرض ان النفس لتوحدها و
تفردها و تخلصها عن التعینات البدنیه و املثالیه تتصور افعالها بالصور الخاصه فی
البدن فصورها تابعه للبدن ظهورا و ان کانت مبدأ صوره البدن نزوال فافهم ذلک ان
کنت تفهم.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»3
قاعده
فی النفختین و معرفتهام علی الحقیقه ایضا من املشکالت .اعلم ان االشیاء منذ
وصلت الی غایه البعد اخذت فی الصعود و التصعد االشیاء اال بجذب املبدء بالبداهه
کام انه التصعد االجزاء االرضیه الی السامء اال بقوه جذب االفالک الصادره من اشعتها
التی هی منها و الیها فاذا اختلطت باالجزاء االرضیه لطفتها و قوت ما فی کمونها
من الفلکیه املائله الی حیزها فبذلک تصعد الواصل الی غایه البعد فال صعود للهابط
طبعا اال بقوه جذب جاذب خارجی فاذا تعلق الجذب بالروح املناسب للریح عرب
عنه بالنفس املنجذب الی الجوف حیث یدخل الهواء و ما فیه الی جوفک و عرب عن
االله الجاذبه للریح بالصور و فرس بقرن من النور و من البین ان النفس ینجذب الی
الجوف الی القلب فلام کان االرواح مبدوها الروح الکلیه الساکنه فی القلب الکلی
و هو الجاذب حقیقه و الریح ینجذب الی القلب فالقلب هو آله الجذب و هو
صنوبری فعرب عنه بالقرن و ملا کان مادته من النور قیل هو قرن من نور و رأس منه
ادق و رأس منه اغلظ فالقلب الکلی هو الصور و مظهره العرش و قلب املومن عرش
الرحامن و العرش الصنوبری محدبه ارق و الطف و مقعره اغلظ و اکثف و حقیقه
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مقعر العرش ما فی االفالک و االرض من عرشیه غلیظه کامنه فلجانب اغلظه طرفان
طرف الی الساموات و طرف الی االرض و هام اذنان للقلب یستمع باحدیهام من
امللکوت و باحدیهام من امللک او هام ثقبتان له یخرج من احدیهام صوت الجذب
و الدفع الهل السامء و من احدیهام الهل االرض بالجمله کام بدئت االرواح نزوال
من العقل الکلی الذی هو باطن القلب تعود صعودا الیه و الثقبه التی للصور الی
اهل االرض هی ثقبه کلیه لها ثقب جزئیه بعدد االرواح الجزئیه االرضیه و کذلک
الثقبه التی الی اهل السامء فاذا جذب الحی الکلی الذی هو مبدء االرواح نفسه
الی فوق ینجذب کل روح الی ثقبته و کام بدأ اوال فی النزول بالسامء و ختم باالرض
یبدء صعودا باالرض و یختم بالسامء و یبدأ فی النفخه االخری التی هی کالبدء باهل
السامء و یختم باهل االرض و فی کل ثقبه سته مخازن فاذا جذب الجاذب نفسه
الی فوق خرج الحیوه من بدن املثال و هی ارشاق املاده فامت املثال و تفرق اجزاوه
و بقیت فی حیزها و هو املخزن االول ثم خرج الحیوه من بدن املاده و هی ارشاق
الطبع فتفرق اجزاوها و بقیت فی حیزها و هی املخزن الثانی ثم خرج الحیوه من
بدن الطبع وهی من ارشاق النفس فتفرق اجزاء الطبع و بقیت اجزاوه فی حیزها و
هی املخزن الثالث ثم خرج الحیوه من النفس علی ما مر و بقیت فی املخزن الثالث
ثم خرج الحیوه من النفس علی ما مر و بقیت فی املخزن الرابع ثم خرج الحیوه
من الروح امللکوتیه علی ما مر و بقیت فی املخزن الخامس ثم خرجت الحیوه من
العقل الجربوتی و بقیت فی املخزن السادس و المتازج شیء من االجزاء املذکوره
غیرها بل تجاور و سبب مفارقه الحیوه وجود االعراض و التنافر فی االجزاء فاذا
زالت االعراض و عاد کل شیء الی اصله خلصت االجزاء و تشاکلت التأمت علی ما
سیأتی و درک هذا التفصیل مشکل جدا و ملیسطر فی کتاب و ملیجر فی خطاب و
بیانه ان االجزاء االصلیه من هذه املراتب هی االجزاء الرکنیه من حقیقه زید و هی
ما بها زید زید ال غیره و هی اجزاء الخلق االول لزید و تلک الحقیقه ملا تبلغ حد
االمضاء و الفعلیه و امنا هی بالقوه فی الطبایع الدنیاویه و الربزخیه کام ان الحدید
مثال کامن فی العنارص و مادام العنارص غیر مولفه علی الصفه الحدیدیه لیس الحدید
فی حد الفعلیه فاذا صفیت العنارص عن االعراض املانعه عن ظهور الحدید و تألفت
علی میزان الحدید ظهر علیها الحدید و صار بالفعل و وجد علیها فی الدهر الحدید
فافهم املثل و کذلک مادام االنسان فی الدنیا لیس له نفس مفارقه خالصه بالفعل
بل املوجود علیه فی الدهر نفس مشوبه البته و لذلک یکون نفس املستضعف
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مستضعفه و نفس املاحض ماحضه و هکذا فاالنسان املشوب فی الدنیا نفسه مشوبه
البته و کذلک جمیع ارواحه من فواده الی مثاله فاذا مات فی الدنیا و عادت االعراض
الدنیاویه الی اصولها تخلص املثال عنها و له اعراضه و لیس نفسه بالفعل واذا مات
فی الربزخ مثال عادت اعراضه الی اصولها و لیس نفسه بالفعل و اذا مات فی الربزخ
مثال عادت اعراضه الی اصولها فثم صارت النفس مجرده و بالفعل و علی هذه فقس
ما سواها فام ملیمت کل رتبه دنیا ملیتخلص الرتبه العلیا عن شوائب اعراضه البته
فحین نزل الفواد الی العقل حصل له اعراض عقلیه و حین نزل العقل الی الروح
حصل له اعراض روحیه و هکذا الی ان نزل املثال الی الجسم حصل له اعراض
جسمیه فامدام االنسان فی الحیوه الدنیا ثابت له االعراض و ما ملیمت فیها ملتزل
تلک االعراض عن العلیا کام شاهدت ان فهمت و اصل وجود االعراض هو سبب
عدم تألف االجزاء الرکنیه ما تتخللها و موت کل دان و جذب العالی الدانی و نداوه
اقبل هو الزاله االعراض حتی یتألف االجزاء الرکنیه تألف خلود فکل نفس ذات
اعراض ذائقه املوت و کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام و
بهذا االقبال یتحقق العود الی ما بدئ منه فاذا مات کل رتبه دنیا تخلص العلیا عن
اعراضها و صارت بالفعل فاذا تخلص جمیع االجزاء الرکنیه لحقیقه الشیء انجذب
بعضها الی بعض لرس التشاکل فتألفت ترکیب خلود کام هو مشهود فی الفلسفه
فاذا تألفت تألف خلود لغایه املشاکله صار حکم البعض حکم الکل و اثر کل جزء
ککل جزء و حدث من کل جزء ما یحدث من کل جزء فادرک العقل ما یدرک الجسم
و بالعکس و فعل ما یفعله و بالعکس فهو حینئذ واحد حقیقی الحقی و هو هو
خلق واحد لیس معه غیره فیثاب بثوابه و یعاقب بعقابه و صفه التألف نزوال ان
یتعلق الفواد بعد صیرورته بالفعل بالعقل فیحییه و لغایه املشاکله حینئذ الیلحقه
عرض ثم ینزل الی الروح فیحییه و هکذا الی ان ینزل الی الجسد فیحییه و اما صعودا
فاذا تصفی اجزاء الجسد انجذب بعضه الی بعض فتألف فسأل بلسان تألفه مثاال
صافیا فاعطیه و سأل املثال ماده صافیه فاعطیها و هکذا الی ان سأل العقل الصافی
فوادا صافیا فاعطیه کام سأل املراتب فی الدنیا حین تألف البدن علی هیئه البدن و
یعرب عن کیفیه التألف انه یمطر من بحر الوجود املطلق و الفواد املسمی بالصاد
الذی هو تحت عرش املشیه مطر اربعین یوما و هو املاده النازله من املبدأ و جهه
االنسان الی ربه فیقع علی االرض حتی یصیر وجه االرض بحرا واحدا التحاد الکل
فی املاده فیغوص ذلک املاء فی قبور الطبایع و لحق االجزاء االصلیه لکل جسد و
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تعینها هی جهتها الی نفسها فاذا اقرتن الجهتان ارتبطت االجزاء فتألفت کام ان
االجزاء العنرصیه فی الدنیا ترتبط بواسطه ماء املاده التی هی مبدء االتحاد فاذا
تألف البدن فام دام فی القرب یتألف نباتیته و ینبت لحمه و عظمه و الله انبتکم من
االرض نباتا ثم یحیی بالحیوه الحیوانیه فی االرض فیخرج من االرض فیتعلق به املثال
ثم املاده ثم الطبع ثم النفس ثم الروح ثم العقل ثم الفواد و هو النشور ثم یحرشون
الی مقام العرض االکرب.
بقی حکم ما بین النفختین ،اعلم ان مبدأ کل رتبه امکان ما فیها و طبیعته ثم یوخذ
منها حصه و تسمی باملاده و تصور بالصوره و هی املثال و املرکب منهام هو الشخص
الکائن املوجود املمیز فاالشخاص فی الدنیا اذا کرسوا محیت صورها الصناعیه و ردت
موادها الی العنارص و هی الطبایع و هذا حال کل کرس و ذوب فی کل رتبه اال ان
ما یرد الی طبایع الدنیا من اعراضها یعود عود مامزجه و کذلک ما یعود الی طبایع
الربزخ من اعراضه و اما االجزاء االصلیه فالتعود فی الدنیا الی طبایعها و ال فی الربزخ
الی طبایعها عود مامزجه اذ هی دهریه و فوقهام الیعقل مامزجته معهام نعم
تتفکک لتخلل االعراض بینها و الفرق بین التفککین ان الدنیاویه تتفکک فی آن بعد
آن الرتکیب فی عرضه و الربزخیه قریب من ذلک و اما الدهریه فتفککها فی درجه
فوق درجه و فی االنات الرتبیه فتفکک فی الدرجه الدنیا لوجود االعراض و تتألف
فی الدرجه العلیا لتصفیها عن االعراض و کلام یصعد صاعدا یشتد تألفه و خلوده و
یتخلف فی کل رتبه اعراضه التی هی سبب ضعف الخلود و التألف فالتفکک
الدهری نسبی بالنسبه الی الدرجه العلیا و ان کان تألفا بالنسبه الی ادنی منه ففی
الدهر فی الحقیقه ال موت اال مبعنی الصعود عن الدنیا الی العلیا بقی شیء و هو
ان حقیقه محمد و آل محمد علیهم السالم کام رشحناه فی سایر کتبنا ملحقه بعامل
االمر و ان بدء عامل الخلق هو عقلهم و هو باطن الصور و مبدأه و النفخ هو جذبه
االرواح و دفعه فحقیقتهم فوق الصور و النفخ و النافخ فالیجری علیهم الصعق کام
قال الله تعالی فصعق من فی الساموات و االرض اال من شاء الله فهم املستثنون و
نفخه الصعق من آیاتهم و صعق الکل باعراضهم نعم یجری علی ظواهرهم التی بها
ظهروا للمراتب الدانیه فافهم فقد رشحنا جمیع اطراف املسئله و الحمدلله.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»4
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قاعده
فی القیامتین الصغری و الکربی اما الصغری فلها ظاهر و تأویل اما الظاهر فمن
مات باملوت الطبیعی قامت قیامته فانه عامل صغیر انقضی اجله الدنیاوی و خرج
روحه من بدنه و شاهد ما له و ما علیه و هو قوله تعالی و جاءت سکره املوت
بالحق ای اتت مبا ثبت علی نفسه من صوره علمه و عمله حتی شاهدها علیها و
امنا ذلک فی املاحضین و اما املستضعفون فلمیتحقق لهم حق ای امر ثابت و
ملیتصور نفوسهم بصوره ثابته لهم فهم موقوفون و اما التأویل فمن امات نفسه علی
ما امره الله فلمیبق لها و لقواها و مشاعرها و طبایعها و شهواتها و عاداتها اقتضاء
برتکه العمل مبقتضیاتها و فارق روح ایامنه مقتضیاتها و خرج عن تحت سلطانها و
رجع الی ربه بالتوبه و مار سموات مشاعره و سیر جبال ارض انیته و طبیعته و
شهوته و صارت قاعا صفصفا التری فیها عوجا و ال امتا من تعیناته املبدله املغیره و
بدلت ارضه بارض ملیعص علیها بارزه و سمواته فقد قامت قیامته و شاهد ما له
مشاهده کشفیه وجدانیه الی ان یموت باملوت الطبیعی فیشاهد مشاهده وجودیه
و قد تطلق و یراد منها الرجعه خاصه و هی یوم نحرش من کل امه فوجا ممن یکذب
بآیاتنا فهم یوزعون .او یراد منها ایام ظهور دولتهم لقیام بعض االموات عند ظهور
القائم بین جامدی و رجب و هو اولی استعامالتها.
و اما الکربی فهی عود االرواح الی االبدان بعد اجتامعها بعد تفرقها و لها میعاد
الیطلع علیه علی وجه التوقیت الحتمی اال الله عزوجل فانها مام ملیقع و تحتمل
البداء و امنا علمها عند ربی الیجلیها لوقتها اال هو ثقلت فی السموات و االرض ال
تأتیکم اال بغته و ان الساعه آتیه اکاد اخفیها لتجزی کل نفس مبا تسعی و رس ذلک
ان جمیع ما سوی الله جل و عز من عرصه االمکان و ما ملیمض فی عرصه االکوان
یکون تحت املشیه و االراده و القدر و القضاء و یحتمل املحو و عدم االمضاء و
القیامه ملا تقع وجودا عند الخلق فتحتمل املحو عندهم و ان قلت فام معنی علمهم
مبا کان و ما یکون علم مشاهده ال علم اخبار قلت اما علمهم مبا کان فهو علمهم
مبا امضی و ال شک فی ذلک و اما علمهم مبا یکون فمنه ما وصل الیهم ولکن ما برز
عنهم لعدم استعداد القوابل و متی ما حصل االستعداد یظهر منهم اوال یحصل و
الیظهر فهم یعلمونه بوجهه عندهم و اما فی عامل الزمان فقبل وجوده فال و منه ما
ملیصل الیهم کونا ای مل یفض الیهم وجهه فهو علم امکانی ال کونی اذ ملا یمکن ما
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سیکون بعد فی عرصه الکون عند الخلق نعم متی ما اراد الله ایجاده بدأ بهم
فاوقفهم علی وجهه و اوجده فی ای مقام من مقامات الوجود شاء بهم و اما ما
سیکون فهو کائن عند الله جل و عز فی علمه االزلی و ان قلت فام معنی کون ما
سیکون موجودا فی حده قلت ما سیکون فهو موجود فی العلم االزلی الذی الیتغیر
و الیتبدل بتفصیله بالشک و اما فی الرسمد فموجود علی نحو االمکان الراجح و اما
فی الوجود املقید فموجود علی نحو االمکان الجایز و اما فی الجربوت فموجود علی
نحو الکلیه الجربوتیه و عدم التعین الجزئی و اما فی النفوس فموجود علی نحو
الکلیه الدهریه و بالوجوه الدهریه و اما فی االظله فهی موجوده نزوال قبل التعین
الجسامنی علی نحو االبهام و صعودا علی نحو التعین فهو بعد االمضاء الجسامنی
فکل ما امضی فی عرصه االجسام تشخص مثاله فی عرصه االظله فوقه الغیر و
القیامه امر صعودی ال نزولی و ملا یصعد االشیاء الیها و اما فی النزول فیقابلها عامل
الذر و هو ال تعین له ما ملیتعین فی االجسام فاذا تعین فی االجسام تعین فی عامل
الذر فوقها بالف سنه علی ان املقبول تعینه من جانب القابل و ان کان املقبول مبدأ
تعین القابل کام رشحناه فی هذه الرساله و لهذا جاءت الرسل فی عامل االجسام و
دعت الدعاه و ما کانوا لیومنوا مبا کذبوا من قبل فام فی االعلی عله ما فی االسفل
نزوال و تابع ملا فی االسفل صعودا فافهم ان کنت تفهم فانه دقیق جدا فهم سالم
الله علیهم فی کل رتبه یعلمون ما فی تلک الرتبه مبشعر یناسب تلک الرتبه و
املشعر االعلی الیدرک ما فی االدنی اال باالدنی و ما یدرکه مبشعر ذاته احدی بالنسبه
الی کرثات االدنی فالیعلمون ما سیکون علی سبیل البت و التحدید الشخصی
االمضائی اال بعد وقوعه و هو قول علی 7ملیثم التامر لوال آیه فی کتاب الله و هو
قوله یمحو الله ما یشاء و یثبت الخربتکم مبا کان و ما یکون الی یوم القیامه نعم
یمکن علمهم مبا ملیکن علم اخبار خاص و قد عرفت ان علم القیامه عند ربی
الیجلیها لوقتها اال هو و قال تعالی فیم انت من ذکریها امنا انت منذر من یخشیها
و انه لعلم للساعه اذ هو الساعه و اعلم ان آیه معرفه القیامه ما اخرب الله به فی
کتابه حیث قال و لقد علمتم النشأه االولی فلوال تذکرون و قال یا ایها الناس ان
کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من
مضغه مخلقه و غیر مخلقه و نقر فی االرحام ما نشاء الی اجل مسمی ثم نخرجکم
طفال ثم لتبلغوا اشدکم و منکم من یتوفی و منکم من یرد الی ارذل العمر لکیال
یعلم من بعد علم شیئا و تری االرض هامده فاذا انزلنا علیها املاء اهتزت و ربت و
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انبتت من کل زوج بهیج ذلک بان الله هو الحق و انه یحیی املوتی و انه علی کل
شیء قدیر و ان الساعه آتیه الریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور .و االشاره
الی طریق االستدالل ان النطفه و العلقه و املضغه و العظام و اللحم فی بطن االم
موات و الروح الحیوانی فیها بالقوه ثم ینشیها الله خلقا آخر فیسل منها الروح
الحیوانی و یمضیه و یجعله بالفعل و هو آیه خروج الروح من البدن عند املوت فان
الروح املثالی یخرج من البدن ای یرفع تعلقه من البدن و یستقل بالفعل و یمضی
فی الربزخ مجردا عن اعراض الدنیا الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا فاملخلقه آیه الربزخ
و اخراج الطفل و سل النفس الناطقه من الحیوانیه بعد ان کانت فیها بالقوه و
امضاوها انسانا آیه سل الناطقه یوم القیامه عن الروح املثالی الربزخی فتولد الروح
الحیوانی من البدن و تولد الناطقه من ذلک الروح آیه انسالل املثال عن البدن
الدنیاوی و انسالل الناطقه عن الروح الحیوانی .و اما کیفیه االحیاء ای کیفیه ترکیب
البدن ثانیا یوم القیامه فآیتها ما ذکرها الله عزوجل و تری االرض هامده ای یابسه
و هی آیه ارض القبور و انزال املاء هو آیه مطر املطر من بحر صاد و اهتزاز االرض
تحرک اجزاء االبدان و رباها بحدوث النامیه فیها کام خلقها اول مره و فی مطر
الصاد الذی هو نطفه الرجل قوه عاقده و فاعله و فی تلک االجزاء التی هی صفایا
االرض و هی نطفه املرأه قوه االنعقاد و االنفعال و االنبات آیه مناء البدن و تولده
بعد ان کان متفرقا فی سایر الرتاب الذی هو آیه الرحم ذلک بان الله هو الحق الخ.
بالجمله باب معرفه القیامه و حاالتها و آیتها معرفه النفس فمن ملیعرفها کان عن
معرفتها بواد سحیق و لدرکها غیر حقیق و من شاهد حرش جمیع القوی االنسانیه
مع اختالفها فی الظاهر و الباطن الی حرضه النفس و وقوفها فی مواقفها عند النفس
فی رتبه افعالها و عدم اتحادها معها ابدا عرف ان الخلق الیعود الی الخالق و الیتحد
به مع ما فیه من بطالن الثواب و العقاب و انقطاع الجنه و النار بل یعود الی امره
و فعله و الیتجاوز حده و مقامه ابدا و من آیاته ان تقوم السامء و االرض بامره و
فی الدعاء کل شیء سواک راجع الی امرک و امورهم آیله الی حکمک الدعاء .و
کون النفس بارصه سامعه ذائقه شامه المسه بذاتها بکلها الیدل علی عود القوی الیه
بل هی فی محالها ثابته و فی النفس مبادیها متحده فانها تبرص بالذی تسمع و
تسمع بالذی تبرص و کذلک الله ربنا و فوق ما نقول و الیدرک صفاته الذاتیه کام
التدرک ذاته و ال کرثه فیها کام ال کرثه لذاته.
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*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»5
قاعده
فی ارض املحرش و هی هذه االرض ماده دهریه و امنا تبدل صورتها کام قال الله
تعالی یوم تبدل االرض غیر االرض و السموات کام ان العامل الصغیر یعود ارض جسده
مبادته الدهریه و امنا تبدل صورته الدنیاویه الی صوره علمه و عمله ما تری فی خلق
الرحامن من تفاوت و درک املاده الدهریه عسیر و باب درکه ان تفرق بین املاده
الدنیاویه و الدهریه فاملاده الدنیاویه هی اهبیه اجتمعت علی صوره تألیفیه
شخصیه دنیاویه کحصیات مثال نضدتها علی االرض علی هیئه جمل ثم جمعتها و
نضدتها علی صوره جمل آخر فتلک الحصیات هی ماده صورتها علی ای صوره شئت
قال تعالی فی ای صوره ما شاء رکبک و اما املاده الدهریه فهی املاده الحجریه التی
فی تلک الحصیات و هی ماده نوعیه لها صوره حجریه نوعیه و هام موجودتان فی
جمیع الحصیات ماده لها و یصدق علی کل حصاه انها حجر فانت لو اخذت الحصه
الحجریه التی فی الجمل و صورتها بصوره جمل آخر او غیره یصدق علیه انه هو
هو و هو غیره کام مثل الصادق 7باللبنه ومثال آخر لو خلطت مثقاال من براده
الذهب باتربه و صورتها علی صوره جمل ثم غسلت عنها االتربه و صغتها علی
صوره الجمل فهو هو و هو غیره و کذلک لو عقدت اللنب و جعلته علی هیئه ثم
اخرجت منه الزبد فجعلته علی تلک الهیئه هو هو و هو غیره فتبرص.
و کذلک هذه االرض مولفه من اجزاء هبائیه هی املاده الدنیاویه لها قد تألفت
علی هذه الهیئه و لتلک االهبیه ماده نوعیه لو اخذت و صیغت صیغه اخری هی
هی و هی غیرها و تلک املاده هی الرتاب املطلق الدهری الذی ظهرت باالهبیه
االرضیه من لدن اول الزمان الی آخره و فی جمیع اوضاع تلک االهبیه و انضادها و
هی فی االهبیه کاملداد فی الحروف و االهبیه فی االرض کالحروف فی الکلمه فتلک
املاده الدهریه التی هی الرتاب املطلق هی املعاده و هی التی کانت فی الدنیا علی
هذه الهیئه فتکرس و تصاغ یوم القیامه علی صوره تناسبها کام ان لبدن زید ماده
دنیاویه و هی االهبیه الدنیاویه و ماده دهریه هی الساریه فی تلک االهبیه و هی
الساریه فیها فی جمیع حاالت االهبیه و هی التی تکرس صورتها الدنیاویه ثم تصاغ
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علی صوره تناسب االخره و هی الصوره العملیه و العلمیه وکذلک تصاغ االرض علی
صوره فضه بیضاء نقیه النها ارض حیوه و علی صوره الخبز یأکل منها اهل املحرش
حتی یفرغوا من الحساب و ذلک ان اجساد اهل املحرش من صفایا ارضه و نباتیته
و تحتاج الی املدد من جنسها و هی االرض ولکن هنا دقیقه و هی ان ابدان االناسی
فیها اعراض من نبات الدنیا و عنارصها و من حیوان الدنیا و افالکها و هام لیسا من
االنسان و ال الی االنسان و لیس مادته الدهریه ساریه فیهام رسیان املطلق و امنا
املراد االنسان الذاتی ال العرضی و االنسان هو الناطق املدرک الذی قواه الحلم و
العلم و الذکر و الفکر و النباهه و خاصته النزاهه و الحکمه و هی التی عودها عود
مجاوره ال مامزجه کام قال علی 7فاالنسان فی هذا البدن الحیوانی و النباتی هو
بدن علی حسب تلک القوی و املشاعر لیس مواده من العنارص و االفالک العرضیه
ال من غالیظها و ال من لطایفها و امنا تلبست مادته بهذه االعراض حین نزلت من
شجره املزن و نزلت الی هذه الدنیا و وقعت علی اشجارها و اکلها الوالدان حتی
تحولت نطفه فعلقه فمضغه فعظاما فلحام ثم روحا حیوانیا ثم خرجت روحا
حیوانیه فلکیه ثم خرج من ذلک الروح االنسان العلیم الحلیم الذکور الفکور النبیه
و مادته من ارض العلم فتلک املاده تصورت فی الدنیا بعد مخالطه االعراض بهذه
الصوره فاذا زالت االعراض و کرست و تخلصت ظهرت بصوره علمه و عمله االخرویه
فافهم ذلک و اعرف املذهب الحق الذی الیمکن انیعرتض علیه و تلک املاده هی
التی فی القبور و هی املاده الدهریه للعظم الرمیم و اللحم و الدم اال انه اختلطت
بها اعراض و تصورت بهذه الصوره املرئیه فاذا کرست و زال عنها االعراض و الصوره
الدنیاویه عادت بصوره علم زید و عمله و هی اما موافقه للفطره االلهیه التی فطر
الناس علیها و علی طبق علیین و املشیه املحبوبه و اما مخالفه لها و علی طبق
سجین و املشیه الخذالنیه و کذلک ارض االخره فانها فوق االرض العنرصیه الدنیاویه
و الطبیعیه الفلکیه الدنیاویه بل هی الطف من محدب العرش و هی حقیقه هذه
االرض و اجزاوها االصلیه الدهریه و هی التی متد مد االدیم العکاظی و تبسط و
تسع جمیع الخالیق و لکن لیس بسطها و مدها بسطا و مدا مقداریا دنیاویا لیس
املراد بسعتها الخالئق و هم وقوف بعضهم فی جنب بعض بل املراد انها تصفی عن
االعراض کام تصفی االرض الجدیده و تفرغ عن القوم الجبارین ثم تتحمل کل ما
سقی من املاء االلهی ولو الی ما ال نهایه له فکذلک اذا صفیت االرض عن االعراض
الدنیاویه و عادت صافیه دهریه کالنوعیه وقفت فی حد الجسم املطلق الذی یسع
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املاء االلهی النفسانی و لو سقی الی ما ال نهایه له فیقف زید فی ارض املحرش و
یقف عمرو فیه و فی موقفه و بکر فیهام فی املوقف و خالد فیهم فی املوقف و
هکذا و زید زید و عمرو عمرو و بکر بکر کام اذا اشعلت رساجا فی بیت فملیء
بنوره ثم اشعلت رساجا آخر فملیء ایضا بنوره و هکذا و لو اتیت بالف الف رساج
فی بیت یمتلیء البیت من نور کل واحد بال مزاحمه و یخص کل نور مبنیره و لو
ذهبت برساج ذهب نوره الخاص به معه و لو حرکت رساجا و سکنت الباقی تحرک
نوره الخاص به و انوار البواقی ساکنه و کذلک اهل املحرش یقفون علی ارض املحرش
و سعیدهم فی راحه و ظل و شقیهم فی تعب و ضحی و املحشورین فی املحرش
کوجوه اعاملک و اقوالک فی نفسک ففی نفسک وجوه الکلک و رشبک و قیامک
و قعودک و جمیع ما تفعله الی ما ال نهایه له بال مزاحمه و تضایق من نفسک ثم
تنزل تلک الوجوه الی خیالک ثم الی حسک ثم الی قلبک ثم الی اعضائک فاالکل
الدنیاوی آیه بدنک الدنیاوی و االکل الخیالی آیه بدنک الربزخی و وجهه فی نفسک
آیه بدنک االخروی و نسبته الی نفسک نسبه بدنک الی ارض املحرش و یختلف
سعه النفس و ضیقها بحسب هبوطها و میلها الی املبدء و املنتهی فان کانت صاعده
فهی فی فسحه علیین و اال ففی مضیق سجین.
و اعلم انه کام یتحد بدن االنسان فی االخره مع مراتبه العالیه فی املنظر و یصدر
من کل واحده اثر کل واحده کذلک یتحد ارض االخره مع سامواتها و کرسیها و
عرشها فهی ککرات متداخله حاده متحده فی املنظر و یصدر من کل واحده اثر کل
واحده فالکل امر واحد دهری و هو حقیقه هذا العامل و االبدان و النفوس الجزئیه
وجوه فی تلک الحقیقه و انوار بعضها فی بعض بالمزاحمه کانوار الرسج املذکوره
فهی بارزه یوم القیمه و تبلی الرسایر و ینکشف الکل للکل نعوذبالله و هو یوم
الخزی و االفتضاح اال من سرته الله بسرته و یجتمع فی املحرش جمیع الخالیق من
کل ذی روح نباتیه عنرصیه او حیوان فلکی طبیعی او ذی روح ظرفی کارواح االمکنه
و االزمنه او عرضی کاملرض و اللون و الحرکات و السکنات و املقادیر و الهیئات و
االحوال و االقوال و النبیون من ذوی االرواح الکروبیه و الشهداء من ذوی االرواح
النورانیه و الصالحون من ذوی االرواح الجوهریه و قلنا روح عرضی الن االعراض
ایضا امم امثالکم فیها ذکر و انثی و سعید و شقی و تناکح و توالد و هکذا بنسبه
حالها حتی انه لو ظهر لک رسور زید بصورته االخرویه لرأیته علی صوره زید بحیث
الیکاد یفرق بینه و بین زید اال انه اذا تکلم زید تکلم عن نفسه و اذا تکلم رسوره
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روی عنه و رس ذلک ان االثر یشابه صفه موثره و وجه االثر ایضا علی صفه املوثر
بطریق اولی فلو اتت االعراض االخره اتت بوجوهها التی فی نفس ذیها فکانت علی
صفتها و درکه عسیر و قد اوضحت و رشحت لو فهمت فافهم و یحرض فیها الکتب
و هی صفایح البسه االناسی ای ماهیاتهم او صفاتهم فلکل احد کتاب و له صفایح
فصفحه مکتوب فیها اعامله العقلیه و صفحه مکتوب فیها اعامله الروحیه و صفحه
مکتوب فیها اعامله النفسیه و کذا صفحه العامله املثالیه و صفحه العامله الجسمیه
و االعامل نقوش و رسوم و صور متممه قد کتبت علی ماهیته التی هی لباس وجوده
فی کل رتبه و هو مصور بتلک الصور و تلک الصور علی حسب املاده الدهریه
االخرویه فی اللطافه و الصفاء و االتحاد و تلک الکتب هی طائرهم امللزم اعناقهم
و هی غیر االلواح الزمانیه و الربزخیه و مکتوباتها غیر مکتوبات االلواح االخرویه و
ان کانت حقایقها و قد بلغک انه اذا مات االنسان و لحد فی قربه و رشج علیه اللنب
اتاه رومان فتان القبور و یأمره حتی یکتب اعامله باصبع قدرته و ریق مداده علی
کفن ماهیته و یذکره بتوجیه خیاله الی اعامله فی اوقاتها و امکنتها و احضارها عند
خیاله الن خیاله تخلص عن االوقات الدنیاویه و موادها و مددها فقدر علی
استحضار ما مضی و التوجه الیها علی معنی یأتی ثم یطوق ذلک الکتاب فی عنقه
کام قال تعالی و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه
منشورا و یأتیه من امامه و یقع علی یمینه ان کان اعامله علیینیه او من ورائه و
یخرق ظهره و یخرج من صدره و یقع علی شامله ان کان اعامله سجینیه ثم یقول
کتاب الله الناطق کلمه واحده من حیث صدورها منه فتقع فی آذان الخالئق متکرثه
علی تفصیل ما فی کتبهم من االعامل الن موادهم من نور النبی و صورهم من نور
الولی من باطنه او ظاهره فاعامل الخالئق تفاصیل والیه الولی ظاهره او باطنه و
هو قوله تعالی هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون ای
کنا نستنسخ اعاملکم فی کتبکم من الکتاب الذی عندنا نزوال او نستنسخ من کتبکم
فی کتابنا صعودا فافهم و هو تأویل قوله تعالی قل اعملوا فسیری الله عملکم و
رسوله و املومنون و کذا تحرض املوازین املختلفه لکل شخص علی حسب جهات
صفاته کام یأتی و کذا تحرض الرصاط وا لفصل بالحق بین الخلق فینطبق الحق
املستقیم علی کل من املستقیمین و املعوجین علی حسبهم یهدیهم ربهم بایامنهم
و بکفرهم لعناهم.
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*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»6
قاعده
فی الرصاط و هو لغه الطریق و املراد منه هنا هو الطریق الی املبدء ای طریق کل
احد الی مبدئه و باعتبار الظاهر و التأویل و الباطن و باطن الباطن یختلف ظاهرا
معناه ففی الظاهر هو جرس ممدود علی جهنم ادق من الشعر و احد من السیف
فیه عقبه کود طولها ثلثه آالف عام الف عام هبوط و الف عام شوک و حسک و
عقارب و حیات و الف عام صعود الیمر علیها بسهوله اال محمد و آل محمد :و هذا
ال شک فیه اال ان جمیع ما اخرب به عام بعد املوت من امور االخره انه کذا و کذا
فاملراد حقیقه ذلک الشیء و علی صفته ال الصوره الدنیاویه التی هی تابعه للمواد
الدنیاویه مثال فی الجنه شجر الشک ان فی الجنه شجرا لکن ال بکثافه شجر الدنیا و
ما یلزم کثافته فی الدنیا و لکن ما هنالک حقیقه الشجر و الشجر الحقیقی و یقال
علی صفه الشجر و لیس املراد علی صفه شجر الدنیا و کذلک البواقی و منها الرصاط
و لیس املراد انه کالجسور املمدوده علی االنهار فی الدنیا و ادق من شعر الدنیا و
احد من سیفها فان املواد الکثیفه تقتضی صورا کثیفه و املواد اللطیفه تقتضی صورا
لطیفه علی حسبها اذا الصور اطراف ماهیه کل وجود و تختلف املاهیات بحسب
مراتب الوجودات فالرصاط یوم القیمه هو مسیر النفس من منتهاها الی مبدئها و
هو علی الطبیعه التی هی حفره جهنم و هی علی صفه البعیر فی هیبتها و شده
حقدها علی اعداء الله و ذلولیتها للولی و خشونتها و جمیع الخلق یسیرون فی
تلک الطریق الی مبدئهم اما الی الجنه و اما الی النار و هم مختلفون فی الرسعه و
البطء و االستقامه و االنحناء و ذلک املسیر هو عملک و علمک و معرفتک و انت
تسیر فی هذا املسیر باقدام اعاملک و نظر علمک و معرفتک و هو ادق من الشعر
ای یمور و یضطرب بالسایر علیه اال من ثبته الله او انه طریق الی االحد جل شأنه
فمن انحرف بقدر ذره انحرف عن الرصاط السوی و هوی فی النار و االخالص لله
الواحد االحد جل شأنه ادق من الشعر و هو احد من السیف یشق اقدام املشاعر
شقتین شقه الحق و الباطل و مع ذلک منهم من یمشی علیه کالربق الخاطف آمنا
الیعرضه خطره فی نیته و ال وسوسه فی علمه و معرفته و ال میل فی عمله بجذب
شهوه او غضب او طبیعه او غیر ذلک و منهم من یمشی کعدو الفرس و منهم من
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یمشی کاالنسان و منهم من یمشی حبوا و منهم من یمیل تاره و یستقیم اخری و
منهم من یمشی متعلقا و یأخذه النار من االسفل و منهم من یقع فی االواخر او
فی االواسط او فی االوائل نعوذ بالله هذا ظاهر الرصاط ،و له تأویل و هو کون
املراد به النفس من منتهی بعدها عن املبدء الی غایه قربها بواسطه االعامل الرشعیه
و العلوم الدینیه و کیفیه ذلک ان کل شیء امکانی امکان لکامالت هی فیه بالقوه
و علی السواء ال متایز بینها فیه و القوه حقیقه هی العدم االمکانی فتلک الکامالت
فیه معدومه ال رجحان الحدها علی االخر و الیجوز ان یخرج واحد منها الی الفعلیه
بذات نفسه و ال بذات ذلک االمکان ابدا لتساوی نسبته و تساویها فی ذاتها .فعلی
ذلک الیجوز ان یخرج شیء من تلک الکامالت اال مبرجحات خارجیه و اسباب بادیه
و بذلک یحتاج کل حادث الی محدث غیره فالیعقل الحرکه الجوهریه علی ما قالوا
اللهم اال ان یحرک ذلک الجوهر غیره محرک مکمل له و البد فی ذلک الغیر من
فضل کامل یطرحه علی ذلک االمکان و یکمله و یصوره علی صوره کامله و من
االشیاء النفس فالتتحرک من مقامها اال مبکمل خارجی فان صعدت تحتاج الی مصعد
و ان نزلت تحتاج الی منزل فان کل حرکه تحدث علیها و تربز عنها تحتاج الی محرک
ففی السعاده تحتاج الی سعید کامل قوی یطرح نور سعادته عیلها و یأخذ بناصیتها
و یقودها الی مبدئها و یخرج فی کل آن من کمونها الی الربوز حرکه الی جهه املبدء
و قبولها هو عملها و انقیادها و امتثالها و بذلک العمل و االمتثال ترتقی الی جهه
املبدء و تقبل الی ربها و ان کانت هی محدثه لعملها احداث انفعال فکلام تعمل
عمال تزداد تقربا و کلام تزداد تقربا تزداد انفعاال و انقیادا و قوه علی العمل فبالعمل
تزداد صعودا و بالصعود تزداد عمال کام روی بالعقل استخرج غور الحکمه و
بالحکمه استخرج غور العقل .فتبین ان حرکه النفس الی املبدء لیست من ذاتها و
امنا هی بقائدها و هادیها نزوال و بعملها و علمها صعودا یعنی ان النفس متشی فی
طریق مبدئها و سبیل ربها باقدام اعاملها و انظار علمها او متشی فی ظلامء تلک
الطریق بنور العلم و قدم العمل و کذلک کلام تعمل تزداد علام و بصیره و ینکشف
لها ما ملیمکن منکشفا مع ان العلم روح العمل ولکن لیس کلام تزداد علام تزداد
عمال و الجل ذلک قد یتقرب العامل بغیر علم و الیتقرب العامل بغیر عمل کالشیطان
العلم یهتف بالعمل فان اجابه و اال ارتحل و العلم الحاصل من العمل انکشافی و
العلم بغیر عمل وصفی فالسلوک العملی روح رشعی للسلوک العلمی یعنی ان العلم
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یسعد و یطیب و یحیی بالعمل و اال فهو شقی و خبیث و میت و العمل هو العله
الغائیه للعلم و هی مقدمه وجودا علی ذیها.
بالجمله النفوس رصاطات الی مبدئها و ان کانت هی ایضا سائره اال انها من حیث
سائره و من حیث درجات کامالتها رصاط و مسیر تسیر الی نحو مبدأها اما صاعده
و اما نازله و هی ممدوده علی جهنم طبیعتها فانها حاره یابسه و منها من یمشی
علی ذلک الرصاط الی ان یقرع باب الجنه و منها من تقع فی حفره الطبیعه و
تنهمک فیها و تهوی به الریح فی مکان سحیق و لو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد
الی االرض و اتبع هواه فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او ترتکه یلهث.
و اما باطن الرصاط فهو الولی 7فانه السبیل االعظم و الرصاط االقوم املمدود بین
الله و بین خلقه من اراد السلوک الیه فالبد و ان یسلک فی درجات معرفته و کل
ما یصل من الله الی الخلق فامنا یأتی فی ذلک الطریق و هم السبیل الی الله فی
جمیع الجهات الخلقیه اذ هم العلل االربع لجمیع ما سواهم و بهم ینزل مدد الخلق
و الرزق و الحیوه و املوت الی جمیع ما سواهم صلوات الله علیهم.
اما انهم العله الفاعلیه فانهم اوکار املشیه و القی الله فی هویتهم مثاله و اظهر
عنهم افعاله فهم الیسبقونه بالقول و هم بامره یعملون.
و اما انهم العله املادیه و الصوریه فان الله خلق الخلق من انوارهم و علی هیئه
صفاتهم الباطنه املحبوبه او صفات مخالفتهم الظاهره املسخوطه و هم اولی
بانوارهم منها او یقال هم العله املادیه من باب ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و
فرعه و ما فی الدیار سواه البس مغفر.
و اما انهم العله الغائیه فانهم الغایه الباعثه للفاعل علی الفعل قال تعالی فی
القدسی :کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف و قال :7ان
معرفتی بالنورانیه هی معرفه الله عزوجل و معرفه الله عزوجل معرفتی و اما نزول
امداد جمیع اطراف الخلق بهم فانهم الرحامنیه املستویه علی عرش الوجود و روح
العرش و حیث اسمیته لله عزوجل نحن و الله االسامء الحسنی التی امر الله ان
تدعوه بها فجمیع ارکان العرش متحرکه بهم بکم سکنت السواکن و تحرکت
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املتحرکات .فهم طریق جمیع ما سواهم الی الله فی جمیع جهات الکون و کذا
الرشع فانهم االدالء الی الله بصفاتهم و افعالهم و اقوالهم و احوالهم و هم الدالون
علی الله بجمیع انحاء الدالله فالکل من جمیع الجهات عارفون بالله بهم عابدون
لله بهم سالکون الی الله تعالی بهم صلوات الله علیهم فهم السبیل االعظم و الرصاط
االقوم و الرصاط املستقیم الی الله تعالی فهم سایرون فی طریق معرفه الله بهم و
فی طریق التقرب الیه بالتقرب الیهم و کذلک من عرفهم و سلم المرهم و اقتدی
بهم فهو یمر علی الرصاط الذی هو جرس جهنم و ان جرس جهنم متثل والیتهم و
االیتامم بهم و االیامن بهم صلوات الله علیهم ولذا روی ان الرصاط هو الطریق الی
معرفه الله عزوجل و هام رصاطان رصاط فی الدنیا و رصاط فی االخره اما الرصاط
فی الدنیا فهو االمام املفرتض الطاعه من عرفه فی الدنیا و اقتدی بهداه مر علی
الرصاط الذی هو جرس علی جهنم فی االخره و من ملیعرفه فی الدنیا زلت قدمه
عن الرصاط فی االخره فرتدی فی نار جهنم.
و اما باطن باطن الرصاط فعلی سبیل االشاره ان الذی طوی بوحدته القاصد و القصد
و املقصود و السالک و السلوک و املسلک و املسلوک الیه ال مسلک الیه و ال سلوک
فالسالک و امنا یسلک السالک الی مسلوک الیه فی مسلکه املمتد بین السالک و
املسلوک الیه فاملسلوک الیه للکل هو الواحد و جمیع االعداد یسلکون فی طریق ما
بینهم و بین الواحد ال غیر فهو املقصود و املقصد و الرصاط رصاطه و هو االعداد
الفاصله و السالک یسلک فیه بقصد الواحد فیها و االستمداد منه منها و لکل منا
مقام معلوم و انا لنحن الصافون و من رام غیر ذلک فقد سلک سبل الردی و تردی
فی جهنم و هوی .الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا .و التتبعوا السبل فتفرق بکم
عن سبیله فافهم و تفهم ان کتب لک و اال فذره فی سنبله حتی یأتی اوانه و علی
ای معنی اخذت ان النفس سائره فی رصاطها الی مبدئها فاما ان تسیر الی مبدء
النور و الکامل و رصاطها مستقیم و اما ان تسیر الی مبدء الظلمه و النقص و رصاطها
معوج و ان ندبت الی الرصاط املستقیم و اقدامها ال اعاملها فان عملت مبقتضی
الرشع الباطن الذی هو العقل او العقل الظاهر الذی هو الرشع مشت مستقیام و
رصاطها مستقیم و اال فمعوج و االشاره الی تفصیل ذلک ان فی االنسان نفسا نباتیه
و لها قوی خمس و خاصیتان و نفسا حیوانیه و لها قوی خمس و خاصیتان و نفسا
ناطقه کونیه علی الفطره و عقال و هو علی وفق مشیه الله و هو محلها و لسان
ترجامنها و بعیثه و رسوله الی الخلق و النفسان االولیان هابطتان غیر قابلتین
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للخطابات االنسانیه و هام عاملتان علی مقتضی طباعهام و الناطقه قابله للخطاب
و االمر و النهی االنسانیین و قد امرها الله سبحانه باتباع العقل و امتثال امره و نهیه
و مبخالفه النفسین االولیین و االعراض عنهام و عصیانهام فان اطاعت النفسین
االولیین دعتاها الی مقتضی طباعهام و الطبع ذو جهه واحده فاما تدعوانها الی جهه
التفریط ان کانتا قارصتین و اما تدعوانها الی جهه االفراط ان کانتا قویتین فتنصبغ
باصباغهام و متشی علی وجهها من غیر رویه و ان اطاعت العقل الخارج عن الطبایع
املستوی علی عرشها فتعمل برویته و یستعمل کل طبع فی محله و هذا هو االعتدال
و االستقامه ال ان یکون الطبع من الصفراء و البلغم مبیزان االعتدال مثال فان
السکنجبین الیظهر منه الحموضه القویه و الحالوه القویه بل طعمه دامئا بین
الطعمین و هو ایضا غیر مطلوب من املومن فان املطلوب ان یغضب مثال فی غایه
الغضب عند حکم الله به و یشتهی فی غایه الشهوه عند حکم الله بها و یتوسط
عند حکم الله به فلیس معنی االعتدال ان یکون االنسان مرکبا من طبعین علی
میزان االعتدال فانه میزان اعتدال طبعانی مذموم الیتمشی منه غیر التوسط ولکن
املقصود من االعتدال ان تکون النفس مطیعه للعقل الخارج عن حدود الطبایع و
تقف عند امره و نهیه نعم یجب ان تکون طباعها معتدله یعنی یجب ان یکون فیها
صفراء صافیه کامله تستعملها عند الحاجه و بقدر الحاجه و بلغم صاف کامل
تستعمله عند الحاجه و بقدرها فلو ملیکن فیه بلغم صاف کامل او کان مقهورا
ضعیفا الیقوم بالخدمه علی ما امر و هو ناقص منحرف خارج عن االعتدال البته
فاعتدال املزاج وجود جمیع الطبایع علی نحو الصفا من غیر غلبه واحده و مغلوبیه
اخری الالرتکیب بحیث یکرس کل واحده سوره االخری و یبطلها و الطبایع کلها
ظلامنیه و املرکب من الظلامت ظلمه و املطلوب استناره النفس بنور العقل فافهم
و ملا کانت النباتات ال حیوه لها ظاهرا و هی میته ظاهرا تعد الطبایع فی اجزاء
البدن و یقال ان االرواح الداعیه للنفس الناطقه الحامله ایاها علی االنحراف ثلثه
روح الحیوان و هو االصل و یقال له روح البدن به یدب االنسان و یدرج و روح
الشهوه و هو خاصیته الرضائیه و روح القوه و هو خاصیته الغضبیه و هام حرکتان
من الحیوان باملیل و االعراض عند املناسبه و املنافره فهام قوتان من الروح الحیوانیه
و جمیع خصالها من فروع هاتین و اذا مالت الناطقه الی الحیوانیه تنصبغ اراداتها
و رویاتها و علومها و اعاملها کال فی هاتین و ذلک الصبغ و تلک الصوره هی النفس
االماره و هی طینه سجین و خبال و کاملها ان تکون فی جمیع ذلک مطیعه للعقل
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و تستعمل هاتین فی طاعته و ذلک الصبغ الحاصل لها من نور العقل و طاعته هو
النفس القدسیه و طینه علیین و طینه الجنه و هام نفسان رشعیتان و محلهام و
مرآتهام النفس الکونیه و هی امکان لهام و هام کونان استخرجا من ذلک االمکان
بقوه داعی الحق و العقل الباطن و الظاهر و بقوه داعی الباطل و الجهل الباطن و
الظاهر فان اطاع االنسان داعی الحق تضعف النفس االماره و یزول سوادها شیئا
بعد شیء حتی تکون شحمه بیضاء نقیه و حاممه بیضاء و یزول عنها ریش الغراب
فان تابوا و اقاموا الصلوه فاخوانکم فی الدین و موالیکم و ان اطاع االنسان داعی
الباطل تفر القدسیه و تلحق مببدئها و التطیع الجهل و التعصی و الجل ذلک التتصور
بصور الحیوانات ابدا بخالف االماره فانها ال فصل لها من ذاتها و یمکن ان تتصور
بصوره االنسان و لو بالعرض ان ارسها القدسیه و حملتها علی الطاعه کام یأتی فی
محله انشاءالله.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»7
قاعده
فی نرش الکتب و الصحائف و هو مسئله صعبه مشکله قد رمزها املشایخ و البد من
رشحها انشاءالله اعلم ان االنسان له مراتب و لکل مرتبه اعامل هی افعاله فی تلک
املرتبه و الفاعل لکل تلک االفعال هو حقیقته فی لحاظ و مشیه الله جل قدره فی
لحاظ اذ ال فاعل فی الوجود اال الله و الله خلقکم و ما تعملون قل الله خالق کل
شیء و ما من شیء فی االرض و ال فی السامء اال بسبعه مبشیه و اراده و قدر و
قضاء و اذن و اجل و کتاب فمن کان یزعم انه یقدر علی نقص واحده فقد ارشک
اال ان اثر فعله سبحانه یقع فی مرایا القوابل فان کانت صافیه حکت اثر املشیه علی
ما هو علیه و هو مطابق للمشیه و هی محبه الله فیکون ما یظهر من تلک القابلیه
علی حسب محبته و ان کانت کدره غیرت اثر املشیه علی حسبها فکان ما یظهر
منها علی خالف محبه الله فتبین ان ما اصابک من حسنه فمن الله و هو اولی به
و ما اصابک من سیئه فمن نفسک و انت اولی به و اما نفس القوابل فقد خلقها
الله علی حسب سابق علمه بها و علمه اولی بحقیقه التصدیق اذ علمه حق صدق
مطابق للواقع فمن علمه سعیدا فی سابق علمه خلقه سعیدا و من علمه شقیا خلقه
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شقیا و هیأ للفریقین ما یتمکنون به من اظهار مقتضی ما هم علیه و لوال ذلک
ملیقدر احد علی اظهار مقتضیات سجیته و من تلک االسباب االمر و النهی فامر و
نهی فاطاع املطیع و اهتدی و عصی العاصی و هوی و تردی بالجمله الحرکه
االیجادیه من الله سبحانه و الخلق کلهم متحرکون بتلک الحرکه و تحرکهم انفعالهم
عند فعل الفاعل و خروج ما فی قوتهم الی الفعلیه اما مطابقا لکامل الکامل املکمل
و اما مخالفا فالحقایق فعلها املعرفه او االنکار و املحبه او العداوه و العقول الکونیه
فعلها درک املعانی الکلیه و الرجاء اول القنوط و النفوس فعلها درک صور العلوم و
الخوف او الجرأه و الحواس فعلها درک الصور الظلیه و الرضا و الغضب و الجسم
فعله االفعال الظاهره من انواع الحرکه و السکون و امثال ذلک و کل مرتبه من
املراتب خرج من قوته الی الفعلیه قبول فعل ظهر علیه صفه املشیه و لها ماده من
نور املشیه و اثرها و صوره من نفس القابلیه ذلک العامل و ملا کان مادتها من نور
املشیه الکامله کان لها کامل و فضل اال ان ذلک الکامل یظهر منه علی حسبه کام
یظهر نور الشمس من الزجاجات املختلفه علی حسبها و ذلک النور کامل النور
الواقع علیها املتصف بصفتها و الجل ذلک یکون علی حسبها صوره و علی حسبه
ماده فمن اجل ذلک لکل ذی فعلیه اثر و شعاع و مثال یقع علی مرآه املقابل
فاالجسام مثال اذا تهیأت بهیئه یقع عنها مثل فی مرایا ما یقابلها من الواح الساموات
و االرض و مرایا حواس الحارضین و مشاعرهم من االناسی و الجن و املالئکه و
االنبیاء و غیرهم و ینتقش تلک املثل فی تلک االلواح بقوه املالئکه الکتبه یکتبون
تلک املثل بقوه ما فیهم من ظل امر الله عزوجل فی تلک االلواح و الواح الساموات
و االرض نفوس مالئکتها و اما نفس تلک الصفات فقد ذکرنا انها من ماده هی نور
املشیه و صوره هی صفه القابلیه فام دامت القابلیه التی هی ذلک الجسم مواجهه
للمشیه یقع نورها فیه و یبقی الصفه بابقاء الله و امداده فاذا انحرفت و زالت
املقابله محی تلک الصفظ عنها فاذا محیت قامت ماده تلک الصفه مببدئها کام یقوم
نور الشمس بالشمس بعد زوال مقابله املرآه و صورتها ایضا یقوم مببدئها و هو
املشیه االنفعالیه من الله سبحانه ای االراده و االشاره الی ذلک ان الشمس مثال
ترشق مبشیهالله و لوالها ملیخرج من قوتها الی الفعلیه هذا الفعل فهی مرشقه
مبشیه الله و کذلک الجدار مسترشق مبشیه الله عزوجل و الیخرج من قوته االنفعال
الی الفعلیه اال مبشیهالله الن االنفعال منه فعل و الفعل حرکه و ال محرک فی الوجود
اال الله و الیخرج الشیء من العدم الی الوجود اال الله فالنور علی الجدار مادته من
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ارشاق الشمس بالله عزوجل و صورته من صفه الجدار القامئه بامر الله عزوجل و
ذلک ان الجداریه ایضا فعلیه خرجت من قوه الرتاب و املاء و التخرج تلک القوه
الی الفعلیه اال مبکمل خارجی هو رأس من روس املشیه فهی قامئه بذلک الرأس و
هی قابلیه للنور املرشق علیه من رأس آخر من روس املشیه و ذلک النور ماده ما
علی الجدار و صفه الجدار صورته فهام قامئتان بامر الله عزوجل فاذا زالت مقابله
الطین علی ذلک الرأس و زال الجدار عن مقابله الشمس قام النور الذی کان علیه
ماده برأس من روس املشیه و صورته برأس و هو باق فی محل وجوده و حده قامئا
بامر الله عزوجل و کذلک بدن زید اذا ظهر علیه القیام فالقیام قائم بامر الله عزوجل
ماده و ببدن زید صوره و بدن زید بنفسه قائم برأس من روس املشیه و صوره القیام
قامئه بصفه ذلک الرأس و کذلک اصل بدن زید فان البدنیه صوره استخرجت من
کمون الطین و قوته و کانت معدومه التخرج بنفسها و امنا تخرج بتکمیل رأس من
روس املشیه کام بینا فلها ماده هی من من نور رأس املشیه املکمله و صوره من
قابلیه الطین و هکذا یصعد املتکمالت صاعده الی ان تبلغ املاده االولی ای املاء
الذی منه کل شیء فهو ایضا مرکب من ماده هی نور املشیه و صوره هی نفس ذلک
النور القامئه باالراده و هی ای تلک النفس ما علمها الله علیه و ملتکن مکونه قبل
ان یکون النور فهام معا کالکرس و االنکسار فافهم بالجمله ذکرت ما ذکرت استطرادا
و ملاکن بصدده و الغرض ان کل ذیصفه اذا فارق تلک الصفه بقی تلک الصفه فی
محل وجودها و انتقش مثلها فی کل ما یقابلها من االلواح و هی تابعه لتلک الصفه
منتزعه عنها فلصفات کل ذی صفه مثل مکتوبه فی الواح الساموات و االرض ای
نفوس ملئکتها و نفوس الحارضین من الجن و االنس و نفس صاحب تلک الصفه و
لها مبادی نزوال فی نفس العامل و آثار صعودا فیها و لها اکتسابات منها الحقه
بنفسه و هی صوره النفس و هی طائرها امللزم عنقها یلزمها ایاه امللک املوکل بذلک
و هو رومان فتان القبور فاذا مات االنسان خرج ظله عن البدن و هو مصور مبا
اکتسب من عمله و اذا قام فی القیامه قام نفسه مصوره بصورته.
و اما الکتاب املنشور فهو لوح کتب علیه نفس اعامله فام دام فی الدنیا یکتب علیه
عمله فی ذلک الکتاب و هو منسوب الیه الن مبدء ذلک العمل منه و اکتسب منه
و اذا مات فهو مکتوب علیه فی محله منسوب الیه الن مبدأه منه و عوده الیه و
اذا حرش فهو مکتوب علیه فی محله منسوب الیه ملا مر و اما اذا ندم االنسان علی
عمله تربأ نفسه من ذلک العمل و تبین انه ملیکن مبدأ العمل منه و ملیکتسب منه
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فبقی العمل مکتوبا فی محله ولکن منسوبا الی مبدئه من علیین او سجین ای
العرض الذی کان ملحقا به فان کان مبدأه عرضه الدنیاوی یتربأ منه اذا مات و ان
کان مبدأه عرضه الظلی یبقی منسوبا الیه فی الربزخ معذبا علیه و جاء یوم القیامه
بریئا من ذلک و یسرت الله ذلک العمل علیه فیراه اهل الجمع بریئا من ذلک العمل
کام اذا کان تائبا فی الدنیا من قبیح عمله و علمت بتوبته بعد علمک بقبح عمله
فرتاه بریئا من ذلک القبیح لیس مبدءا لذلک العمل و ال مکتسبا منه و الیعود الیه
اولئک الذین یبدل الله سیئائهم حسنات و الیطلع علی سیئاتهم فی املحرش اال الله
املحیط بجمیع خلقه و یسرتها بسرته و یخفیها عن اعین خلقه یا من اظهر الجمیل
و سرت القبیح اسرت قبیح عملی بسرتک فانی ابرأ الیک منها و اتوب الیک انک انت
التواب الرحیم .بالجمله الکتب هی محال ثبت نفس االعامل و نرشها ظهورها یوم
القیامه و مثال الشخص املقارن لکل عمل متلبس به و هی اما فی علیین فیوتاها
املومن بیمینه ان کانت االعامل علی وفق محبه الله و رضاه و اما فی السجین
فیوتاها الکافر بشامله ان کانت علی خالف رضاه و الزام الطایر الزامه مقتضاه فی
ذاته و اتصافه مبا اکتسب منه اذا کان ملکه راسخه فی نفسه یصدر منه من غیر
کلفه و عزم جدید و ما زعمه قوم من ان تلک امللکات هی امللئکه و الشیاطین
الوارده فی الرشع خطاء فانهم نفوس علی حده ذوات شعور و تکلیف و اختیار
واقعون بین امر الله سبحانه و املخلوق بذلک االمر و فهم ذلک عسیر جدا و هو
ان کل شیء فی محله و مقامه مخلوق بنفسه بالنسبه الی موثره القریب فله اعتبار
فعلیه هی فعل الله عزوجل الینسب اال الیه و اعتبار مفعولیه هی مفعول الله
عزوجل و مخلوقه و هام اعتباران واقعیان خارجیان کل واحد منهام غیر االخر
فالفعل دائر علی مبدأه و املفعول من حیث نفسه دائر علی مبدأه من نفسه و البد
بینهام من واسطه یتلقی اثر الفعل منه باملناسبه و یودی الی املفعول باملناسبه و
البد من تلک الواسطه بین کل فعل و مفعول و تلک الواسطه هی امللک ان کان
بین املشیه الرشعیه املحبوبه و بین املشاء و شیطان ان کان بین املشیه املبغوضه
الرشعیه و بین املشاء و اما الواسطه بین املشیه الکونیه و املشاء فکلها ملئکه
الیعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یومرون و تلک الواسطه کام عرفت غیر الفعل
و غیر املفعول بل هی نفس مختاره اال انه یغلب علیها جهه الرب فالتکون اال علی
حسب رضاء الله سبحانه و مقامها فی کل مکون مقام مادته الثانیه الشخصیه التی
هی الواسطه بین حیث فعلیته و مفعولیته فافهم ان کنت تفهم بالجمله تلک
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امللکات هی التی ثبتت علی االنسان فی عامل الذر عند نزوله و سیعود الیها ثبتت
املعرفه و نسوا املوقف و سیذکرونه یوما ما و هی ثابته علی نفسه فی الدنیا ایضا
اال ان عینه مغشیه بغواشی االجسام و االعراض فالیراها فمن سبقت له من الله
الحسنی و اعرض عن الدنیا و تولی و توجه الی مبدأه الحسنی وجد ما سوف یجده
فی الدنیا و قامت قیامته و عرف مفصوله و موصوله و اال فاذا مات قهرا و کشف
غطاوه الذی هو جسده حد برصه فشاهدها لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا
عنک غطاءک فبرصک الیوم حدید.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»8
قاعده
فی ظهور کیفیه ظهور احوال تعرض یوم القیامه علی نحو االشاره التی یستفاد منها
حقایقها انشاءالله فان بسطها یقتضی دفاتر عظیمه اعلم ان دار االخره فی غیب
هذه الدار سمواتها فی سمواتها و ارضوها فی ارضیها کرباده الذهب فی الرتاب و
کالزجاج فی الحجر و الزبد فی اللنب فهی بالفعل موجوده عند الله مشوبه باالعراض
عند الخلق و ستطهر و ستصفی و تخلص و تظهر علی ما هی علیه وجودا و اما االن
فلیست تظهر لعارف اال وجدانا فاذا رفع العارف توجهه عن الدنیا و قطع عالیقه
عنها و رصف توجهه الی مبدأه حصل له تجرد علمی وجدانی فعرف حال االخره
وجدانا و لیست تظهر الحد وجودا فانها ملا تتخلص عن االعراض وجودا و مثل ذلک
انک تسمع بالهند و صفاته فتتصوره و تجده فی ذهنک و ملا تصل الیه فاذا وصلت
الیه رأیته عیانا و ما ملتصل تعرفه وجدانا مع انه موجود فی محله و رتبته و اما رویه
رسول الله 9الجنه و النار لیله املعراج مع انهام ملتتخلصا بعد عن االعراض فوجهها
انهام فی محلهام من کتاب العلم موجودتان بالفعل خالصتان عن االعراض یعلمهام
الله سبحانه خالصتین و امنا تکونان مشوبتین فی مقام االکوان و رسول الله 9لیله
املعراج قد قطع جمیع العوامل الخلقیه و االمریه و سار فی مقامات االئیه الی ما ال
نهایه له فنظر بعین الله الی معلومات الله حین تدلی و شاهد کل شیء فی مقامه
و حده هذا و مقام القیامه مقام النفس الکلیه و هی نفسه و انه لعلم الساعه و
ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و بعثت انا و الساعه کهاتین فافهم و اما فی
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عرصات االکوان الصالحه للمحو و االثبات و الزیاده و النقصان فلیستا مبوجودتین
خالصتین عن االعراض وجودا کام ان نفسک االن لیست بخالصه وجودا و لیست
مبفارقه لبدنک وجودا و ستخلص اذا سار العامل بسیره الطبیعی الی ان وصل الی
مقام االخره فیخلص العامل کام تخلص نفسک فتخلص الجنه و النار وجودا و تظهران
للحواس وجودا خالصتین و قد ارشنا الی ذلک سابقا بالجمله من رسع سیره و اجاب
نداء اقبل قبل انیجیب سایر اجزاء العامل فاقبل الی املبدء باقدام امتثال االوامر و
النواهی تقرب الی املبدء تقربا وجدانیا علمیا و تخلص عن االعراض تخلص االنقطاع
التعلقی و االلتفاتی فالیلتفت الی االعراض و یلتفت الی الله سبحانه دامئا فیظهر
علی بدنه سلطان عقله و یظهر له عرصات عقله فاذا بلغ هذا املبلغ فقد مات وجدانا
و یظهر له الربزخ و الساهره کام اذ منت یظهر لک عامل املثال و اذا غلب علیک
الفکر ظهر لک عامل املثال ثم اذا ادام االقبال و تجاوز عن تلک االحوال و قطع النظر
عن الکرثات املثالیه ظهر له عامل الهباء کذلک فاذا قطع النظر عن الروابط الهبائیه
ظهر له عامل الطبیعه فظهر له ارسافیل و صوره علی فمه و ینفخ فیه نفخه الجذب
و یظهر له انکسار جمیع املثل و تفرق االهبیه و رجوع الکل الی الطبیعه و الفنا و
یری جمیع العامل بحرا واحدا و یری انه دکت االرض دکا و بست الجبال بسا و
کشطت السموات و کورت الشمس و القمر و انخسفت النجوم و فنی االشیاء فال
حاس و ال محسوس و یمر اربعامئه سنه کذلک ثم یظهر له نفخه الصور نفخه الدفع
فیری ان السموات بنیت بناء آخر و االرض وضعت بیضاء نقیه و االبدان اعیدت علی
صفه اعاملها و الجنه ازلفت و النار برزت و قام الناس لرب العاملین کل ذلک فی
السیر الوجدانی االلتفاتی فاذا کان ذلک مره یسمی حاال و اذا متکن من نفسه فکانت
فی االغلب فی هذه الحاله تسمی ملکه و هو من اهل االخره و الفواد و ساکن تلک
البالد و الیطلع علی هذه الحاالت من ملیصل الیها و اما اذا سار العامل سیره الوجودی
کذلک و بلغ مقام االخره تبلی الرسائر و یکشف غطاء االعراض عن عامه االبصار
فیشاهد جمیع الدیار عیانا نعوذ بالله من الخزی و االفتضاح یومئذ و یشاهد یوم
القیامه نار جهنم محیطه بالکافرین و کیفیه احراقها و استیقادها بالناس و الحجاره
و لها مراتب علی حسب مراتب الکافر و لجمیع تلک املراتب و وجوه کل رتبه
مظاهر فی الدنیا مشوبه باالعراض و هی جمیع مکاره الدنیا من االجسام املنافره
لجسم االنسان و االعراض املنافره العراضه سواء کانت جسامنیه او روحانیه و جمیع
املنافرات فی الدنیا تقدرت بقدر لشوبها باملوافق کام ان الحر یتقدر بقدر بشوب
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الربد فلوال الربد املامزج معه ملا کان للحر حد یوقف علیه فاذا کان یوم القیامه تخلص
کل شیء عن شوب غیره کام یتخلص زید عن لطخ غیره و کانت املنافرات لک هی
شوون عذاب جهنم نعوذبالله فیرد علی الکافر حر غیر مقدر و برد غیر مقدر و
سیالن غیر مقدر و یبس غیر مقدر و هکذا هم غیر مقدر و حزن غیر مقدر و فقر
غیر مقدر و خوف غیر مقدر بقدر نعوذبالله و هکذا جمیع انحاء البالء فان جهنم
هی فی جهه البعد الذی ال قرب فیه و الظلمه التی ال نور فیها نعم هذا حکم النوع
فی اسفل جهنم و تختلف درکات جهنم الختالف الناس فی االستحقاق و درجات
البعد و کلام تصعد صاعده یظهر فیها اثر النور املوافق للفطره االصلیه فیخف به
العذاب ای یقل بالنسبه الی الدرک االسفل و تأمل املتأملین جمیعا ملنافره تلک
الواردات التی هی مثرات االعامل املخالفه للفطره االلهیه فکام ان االعامل صادره من
الفطره املغیره املنافیه للفطره االصلیه یکون مثرات تلک االعامل ایضا منافیه للفطره
االصلیه فتتأمل دامئا و اما قوله تعالی کلام خبت زدناهم سعیرا فخبوا النار بغفله
الفطره عن امل او عمل معصیه و اشتغالها بغیرهام و توجهها الی غیرهام اذ ما جعل
الله لرجل من قلبین فی جوفه فاذا خبت اثر املعصیه بسبب غفله زدناهم سعیرا
بسبب اعاملهم الباطله التی یتوجهون الیها فانها تزیدهم قوه علی املعصیه و تستمد
من االمداد السجینیه بسببها اکرث.
و اعلم انه کام یکون البدن االخروی مجانسا للعقل و عقله مجانسا لبدنه و هکذا
جمیع مراتبه مجانس بعضها لبعض کذلک یوثر عذاب بدنه فی عقله و یتأمل به
نعوذبالله و عذاب عقله یوثر فی بدنه و یتأثر به و یجری عذاب کل مرتبه منه علی
کل مرتبه نعوذبالله و جمیع مراتب تلک النیران یتزاید علی مر الدهر الن املعذب
بها معرض عن املبدأ مستمد من املنتهی و کال مند هوالء و هوالء من عطاء ربک و
کذلک یتزاید نعیم اهل الجنه علی مر الدهر النهم مستمدون من املبدء دامئا و
املبدء جذاب دامئا داع الی نفسه رسمدا و الحادث ممکن ذوقوه فال وقوف فیتصاعد
دامئا و کذلک حال النازل و اما قوله 7اعوذ بک من نار یأکل بعضها بعضا و یصول
بعضها علی بعضها فمثلها بذورها فی الدنیا حیث یأکل الغضب الشهوه و یصول
علیها و کل معصیه اقوی یغلب االضعف او ان کل نار البد فیها من املدد و املدد
الجائی اقوی من املاضی فهو اشد حراره و املاضی له کالحطب یشتعل فیه النار و
تتقوی به فاملدد الناری الثانوی یأکل املمدود الناری االولی و یصول علیه نعوذبالله
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و مثله ان االنسان کلام یعصی یزداد حرصا علی املعصیه و یأکل حرصه هذا حرصه
االول و یتقوی به.
و منها ان یوم القیامه یوم مجموع له الناس و یوم مشهود و تبلی الرسائر و یخزی
الکافر الفاجر و یحرش الذین ظلموا و ازواجهم و رشح ذلک انه یحد کل اداه نفسها
و یشیر الی نظیرها فالفواد یدرک نفسه بنفسه و یدرک سائر االفئده التی فی عرضه
باالنطباع فان لکل فواد ممیزا عن غیره فی رتبته و له مثل التنطبع اال فی مرآه من
جنس تلک املثل و هو فعل فوادک و نوره فاذا انطبع مثال فواد آخر فی مثال فوادک
یتصور به و یحرض تلک الصوره فی محرض فوادک و محرضه عرصه فعله فیدرک
الفواد الفواد االخر بفعله و مثاله و کذلک العقل یدرک العقل االخر بفعله و تعقله
و یدرک نفسه بنفسه و یدرک الفواد عقله بفعله بنفس ذلک العقل و العقل االخر
بفعل عقله و هکذا فی کل رتبه و مقام فیوم القیامه تجتمع نفوس جمیع االناسی
و حقائقهم مصورات بصور اعاملها و یطلع کل نفس علی کل نفس و الیحتجب
نفس عن نفس لعدم املانع الحاجب فذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود
و اما قوله تعالی لکل امرء یومئذ شأن یغنیه فمعناه ان کل انسان مشغول بنفسه و
مبا له و مبا علیه الیلتفت الی غیره اال ان یتعلق شأن منه به من مطالبه بان یکون
ظلمه او ظلمه هو او یشفعه او یستشفع به او یحبه او یحبه هو و اما قوله سبحانه
احرشوا الذین ظلموا و ازواجهم فاملعنی انه یحرش کل انسان مع من یشاکله فالعشار
من العشار و الحاکم مع الحاکم و العامل مع العامل فان هیئه العلامء تقتضی لهم
درجه و مقاما و محرشا یجتمع کلهم فی تلک الدرجه و ذلک املحرش و مع ذلک
کلهم فی صعید واحد یشاهد بعضهم بعضا لو شاوا و توجهوا و التفتوا و کذلک لو
احب رجل حجرا حرشه الله معه فان املحب یناسب املحبوب و یکون من نوعه و
یقف معه فی الدرجه و املقام و هو متوجه الی محبوبه مشتغل به.
و منها ان الله سبحانه خلق الدنیا دار فناء و زوال لحکمه االختبار و االبتالء فجعل
جمیع ما فیها من املواد و اعراضها و اسبابها و قراناتها و روابطها و ارتباطاتها فی
معرض الزوال و من ذلک متلکهم ملا یملکون بحسب الظاهر حیوه الدنیا و الله هو
املالک ملا ملکهم و القادر علی ما اقدرهم علیه فی الدنیا و االخره و یوم القیامه
یزول تلک االرتباطات و التملکات و یعرفون عالنیه ان امللک یومئذ لله و یکون
جمیع ما فیها باقیا بابقاء الله عزوجل علی حسب ما رأی من الحکمه و املصلحه و
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لیس باقیا بالذات و ال ببقاء الله سبحانه بل الدنیا و االخره کلتاهام باقیتان بابقاء
الله قامئتان بامر الله و هو الذی سبب فی الدنیا اسباب الفناء لحکمه االختبار و
سبب فی االخره اسباب البقاء و جعلها دار القرار مع انهام فی الحقیقه علی نهج
واحد ای کلتاهام دار فناء و امنا الباقی الذی الیتغیر هو الله سبحانه ففی کلتیهام
الشیء فی الذهاب دامئا و لیس مبستمسک بنفسه و یحتاج الی االمداد و التجدید
اال ان الله سبحانه جعل امداد املادیات الی انقطاع کام قال و قدرنا بینکم املوت و
ما نحن مبسبوقین علی ان نبدل امثالکم و ننشأکم فیام التعلمون و جعل امداد
االخره علی الدوام فکلام یتحلل من الشیء فیها شیء یعیده الله علیه و یکن العائد
اقوی و ادوم لتخلصه عن االرمده کام هو محقق فی علم الفلسفه فام تحلل تخلص
عن التألیف و عاد الی االمکان االعلی من املولف فاذا عاد عاد اصفی و اعلی حیزا
و ادوم بقاءا و بذلک یشتد االخره دامئا جده و قوه و دواما فافهم.
و منها ان ما وراء هذه الدار لیس اال فضل او عدل خالصان لخلوص اهلهام فجمیع
من فیها اما اهل فضل و هم اصحاب الیمین و الباطن و الغالب علیهم جهه الرب و
الوجود و النور و اما اهل عدل و هم اصحاب الشامل و الظاهر و الغالب علیهم
جهه النفس و املاهیه و الظلمه و املتعلق بکل من رحمه الله الواسعه ما یناسبه
فکتب الله للمتقین الرحمه و للفاسقین النقمه و هنا دقیقه مشکله و هو ان الله
سبحانه غنی قدوس عن االقتضاء فالیفعل شیئا مبقتضی ذاته املقدسه و امنا یفعل ما
یفعل علی حسب قوابل الخلق و مسائلهم فان سمیت عطاءه فضال الن القابلیه
التوجب علیه شیئا فهو فی الفریقین سواء و ان سمیته عدال النه علی حسب القوابل
ففی الفریقین سواء هذا و ان کان القابلیه التوجب علیه شیئا فکل ما یعطی
بالموجب و سد الفاقه و جرب الکرس و عطاء السائل کالم قرشی قلت الشک ان الخلق
مع الحق ممتنع فالیذکر معه و الیصدر منه و الیرجع الیه حتی یقال هل خلق
باقتضاء منه او غیره فاذا یرجع الکالم الی الخلق فی الخلق ففی عرصه الخلق جری
الخلق علی نهج الحکمه و الصواب فرتتب املسببات باالسباب و املعلوالت بالعلل و
املرشوطات بالرشوط و املقتضیات بالفتح باملقتضیات بالکرس و هکذا لتدل علی
وحدته جل شأنه لو کان فیهام آلهه اال الله لفسدتا و من حکمه الخلق ان قد ترکب
من نور و ظلمه و لکل منهام مقتضیات بالفتح تلزمه و النور جهه وحده الخلق
املسامه بجهه الرب و لها مقتضیات ترجع الی الرب و تضاف الیه ال الی العبد فهی
من فضل الرب و هو هنا البادی بالنعمه اذ ال عبد و ال حیث نفس هنا و الظلمه
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جهه کرثه الخلق املسامه بجهه العبد و لها مقتضیات ترجع الی العبد و تضاف الیه
فهی تلزمه علی حسب العدل فجهه الفضل جهه الوجود و مقتضیاته مقتضیات
الفضل و جهه العدل جهه املاهیه و مقتضیاته مقتضیات العدل فالینجو ناج اال
بفضله و الیهلک هالک اال بعدله و الکل عند الذات علی حد االمتناع علی السواء
و لیس شیء معه حتی یقال انه اولی به من شیء آخر بالجمله الدنیا و االخره فی
هذین علی السواء اال انهام فی الدنیا مشوبان و فی االخره یخلصان فاهل العدل
الذاتی فی النیران السبع و اهل العدل العرضی فی حظائرها السبع و تسمی
بالضحضاح ایضا و اهل الفضل الذاتی فی الجنان الثامن و اهل الفضل العرضی فی
الحظائر السبع و الثامنه ال حظیره لها کام یأتی انشاءالله و فی الدنیا قد ینال اهل
العدل فضل و اهل الفضل عدل ملکان اللطخ و الخلط.
و منها ان یوم القیامه یوم الجمع یجتمع جمیع الخالئق فیه النه یوم الجزاء و التزییل
کام قال فزیلنا بینهم و لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا و ذلک یوم مشهود و یوم تبلی
الرسائر و تفصیل ذلک ان الله علم بسابق علمه جمیع ما یمکن انیکون علی ما
یمکن انیکون و علم ان کل ممکن اذا کان کیف ینبغی انیکون و بم هو هو و مام
ینبغی انیکون املمکن علیه انیکون مرکبا من وجود هو نور و رحمه و ماهیه هی
ظلمه و نقمه اذ یمتنع تعقل وجود ممکن بسیط قائم بنفسه دون غیره اذ هو
الوجوب ال االمکان فاذ وجب انیکون قامئا بغیره وجب انیکون له جهتان جهه الی
ذلک الغیر یصدق علیه اسمه و حده و جهه الی نفسه یمتاز بها عن غیره االتری ان
الرتاب مثال ملا قام بالجسم علی االطالق حصل له جهتان جهه جسمیه یطلق علیه
فیها الجسم و یصدق علیه و جهه نفسانیه یمتاز فیها عن املاء و الهواء فکذلک کل
ممکن له جهه الی االحد فوقه یقع علیه اسمه و جهه الی نفسه بها یمتاز عن غیره
و جهته الی االحد فوقه هی صفه االحد نفسه له به و آیته و عنوانه ال ذاته فکل
ممکن زوج ترکیبی من هاتین الجهتین و یعرب عنهام بالوجود و املاهیه و النور و
الظلمه و الرحمه و النقمه و هام علی ما حققناه فی محله کاملثلثین املتداخلین
فقاعده الرحمه فی اعلی درجات االمکان و قاعده النقمه فی اسفل مقاماته و هام
اخلصا ما فی االمکان من االختالط الضمحالل الضد فیهام ال انهام بسیطتان و اما ما
بینهام فیظهر فیه آثار االختالط یعنی یظهر من الحصه فیام بینهام اثرا الجهتین و
قد خلق الله کل مخلوق علی ما علمه فی سابق علمه الذی هو اولی بحقیقه
التصدیق و هو ما هو به هو و لوال ان خلقه علیه لخلقه علی غیر ما هو به هو و
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علی غیر ما سأل ربه انیخلقه علیه و ال اقتضاء لذلک ال من نفسه و ال من خلقه
فجعل فی کل مخلوق من الجهتین ما له منهام و ما به هو هو فهنالک امتاز الشقی
من السعید و الکافر من املومن و العاصی من املطیع و الدنی من العلی و تفرقوا
کل التفرق و هو فی الخلق االول الذی منه البدء و الیه العود الیتجاوزونه الی
اجتامع ابدا و الیضل ربی و الینسی و تلک عرصه الحقیقه و عرصه العدل الربوبی
و اعطاء کل ذی حق حقه و السوق الی کل مخلوق رزقه و عرصه الذر و موقف
املحرش ثم کرسهم و جمع بینهم للنشأه الثانیه حتی یزیل بینهم ثانیا و تحقیق ذلک
ان تلک الحقایق املمیزه فی النشأه االولی ای الخلق االول کانت علی نهج الکلیه و
الواحدیه الجامعه و لها کامالت تفصیلیه فی مقام االفعال و الظهورات البد من
وجودها فان الفعل متام القوه و الظهور متام البطون و ما ملیکن الشیء تاما فی
ظهوره تاما فی بطونه کانت الحکمه ناقصه من الحکیم و الله االحد اجل من ذلک
فالنشأه الثانیه نشأه ظهورات تلک الحقایق و افعالها الشخصیه الجزئیه و لها مرتبتان
مرتبه الشخصیات الروحیه و مرتبه الشخصیات النفسیه فبهاتین املرتبتین حصلت
الدنیا و الربزخ و یسبقهام مقام امکان ظهوری یکون تلک الشخصیات و الظهورات
فیه علی نحو القوه و االبهام االمکانی فنزلت تلک الحقایق الکلیه اوال فی ذلک
االمکان و احتجبت به ثم اخرجهم منها اوال ذرا یدبون بین یدیه و جعل فیهم ما
اذا سألهم اجابوا فکانوا اشخاصا ممیزه کونیه ثم زیل بینهم بواسطه الدعاه الی الحق
و الباطل فتفرقوا سعداء و اشقیاء و مومنین و کافرین و مطیعین و عاصین فهنالک
ایضا ثبتت املعرفه و نسوا املوقف و سیذکرونه یوما ما و کذلک صنع باجسادهم
فی الدنیا حرفا بحرف فبذلک متت املراتب و عمرت الدنیا و ظهر جالل الجبار و
یعودون الی ما بدوا منه و یصعدون کام نزلوا و البد و انیعودوا الی ما بدوا منه
من العامل االول فیجتمعون فی ذلک العامل لظهور عدله سبحانه و اعطاء کل ذی حق
حقه و السوق الی کل مخلوق رزقه و اخذ ما لکل احد علی کل احد من الحقوق و
الیتحقق مشاهده ذلک العدل عیانا للناس اال فی ذلک الیوم اللهم اال الوحدی الزمان
الذی قد مات قبل انیموت و قامت قیامته و حاسب نفسه و اقام املوازین القسط
لیوم قیامته و شاهد الحقایق علی ما هی علیه و اما غیره فالیصل الی ذلک اال مع
سیر العامل الکلی بالجمله ذلک الیوم یوم تبلی الرسایر و الیحتجب نفس عن نفس
بشیء و کلهم علی صعید واحد حقیقی المتانع بینهم و التصادم و ال احتجاب لغلبه
جهه البساطه و الرب علیهم و ضعف الجهات املمیزه و الشخصیات املتصادمه اللهم
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اال ان التشتغل نفس بغیرها و بغیر ما لها و ما علیها من باب لکل امریء منهم
یومئذ شأن یغنیه.
و کذلک هو یوم الفصل النه مقتضی العدل و اعطاء کل ذی حق حقه و رد کل
شیء الی سنخه و الینافی ذلک الجمع کام قال تعالی هذا یوم الفصل جمعناکم و
االولین و قال و یوم یقوم الساعه یومئذ یتفرقون فیفصل بینهم بانیقضی لکل احد
ما له و علیه ما علیه فیکون فریق فی الجنه و فریق فی السعیر و قد ارشنا آنفا ان
رس الفصل اظهار مقتضی العدل الذی اجری الله الخلق اوال علیه ثم جمعهم فی
الخلق الثانی ثم میز بینهم و حصل بینهم اللطخ و الخلط فاشتبه االمر و احتیج الی
االفتتان کام قال احسب الناس انیرتکوا انیقولوا آمنا و هم الیفتنون و لقد فتنا الذین
من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین ثم ارسل الرسل و انزل
الکتب لیمیز الله الخبیث من الطیب و یعرفهم مقتضیات عدله و یحصل لهم کامل
هذه املعرفه یوم القیامه و قل من یحصل له هذه املعرفه قبلها هذا ظاهر االمر
املنبیء عن الباطن.
و اما باللسان العلمی فاعلم ان الله االحد جل شأنه اول ما تجلی تجلی مبشیته
الواحده خلقها بنفسها و هی کامله لها ظهور هو تفصیل تلک الوحده علی نهج
الکلیه لکن علی طبق تلک الوحده من الدوران علی نفسه فتفصل ظهورها علی
جهات فعلیه و جهات مفعولیه فحصل بذلک ظهور کینونه املشیه فدارت الجهات
الفعلیه علی الجهات املفعولیه علی اختالف اجزائها فی االنفعال و االجابه دوران
املکمل الکونی فتفرقت االجزاء و الحصص و حصلت افراد مختلفه علی حسب
اختالف قوابلها فتم ظهور کینونه املشیه ذاتا و صفه فمنها ما غلب علیه جهه الفعل
و منها ما غلب علیه جهه املفعول علی اختالفها فکانت تلک االفراد تفاصیل ذلک
الظهور الکلی و علی طبقه لکن علی النهج الجزئی التفصیلی فحصل ثانیا لها افراد
فعلیه و افراد مفعولیه فاجری االفراد الفعلیه علی االفراد املفعولیه جریان املکمل
الرشعی علی املتکمل علی النحو الربانی العرضی حتی استخرج من کمونها مقتضیات
الغالب علی کل فرد فتقوی کل فرد مبشاکله و ظهر من االفراد مقتضیات وجوداتهم
او ماهیاتهم من الصفات فکمل بذلک ظهور تلک املشیه الواحده کونا و رشعا علی
مقتضی الحکمه فظهر فی عرصه الفعلیه ما الحکمه ظهوره و بقی فی القوه ما
الحکمه بقاوه فیها فالظهور االول الکونی مقام اجتامع الخلق و اشرتاکهم فی الوجود
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و املاهیه النوعیه و الجل االجتامع کان بینها لطخ و خلط یعنی ذاتی و عرضی و
ملیفصل بینهام اال بواسطه تلک االفراد الفعلیه التی هی علی قسمین توفیقی و
خذالنی فبهاتین الیدین میز الله بین االفراد املفعولیه و اظهر مقتضیات جهتیها فبهذا
الجمع و الفصل ظهر الفضل و العدل اللذان هام وجها الرحمه الواسعه التی هی
املشیه املحیطه النافذه فی الکل.
و منها ان الناس من حین کونهم کیلوسا یصعدون الی الله سبحانه و یسیرون الیه
فساع رسیع نجا و متأخذ بطیء رجا فمنهم من یقطع مسافه الدنیا و الربزخ و االخره
وجدانا و علام فی الدنیا و منهم من یقطع الدنیا و الربزخ فی الدنیا و االخره فی
الربزخ و منهم من یقطع الدنیا فی الدنیا و الربزخ فی الربزخ و االخره فی االخره مع
اختالف سیرهم فی الرسعه و البطء و طول یوم القیامه خمسون الف سنه ملن
یتخلص شیئا بعد شیء عن القیود و التعلقات حتی یصل الی غایته من جنه او نار
و منهم من یتخلص فی طرفه عین و الباقون بین ذلک علی اختالف سیرهم و من
تخلص عن القیود فی الدنیا یرسع سیره فی االخره و هو قوله فاذا هم من االجداث
الی ربهم ینسلون ای یرسعون و مهطعین الی الداع و کذلک املتخلصون عن االعراض
النوریه یرسعون الی جهنم نعوذبالله بالجمله تری الجبال تحسبها جامده و هی متر
مر السحاب و الکل سایرون اال انهم فی الدنیا یظنون انفسهم ساکنین و یرونها فی
االخره سایرین.
و منها ان الدار االخره هی الحیوان و املوت الذی هو عباره عن هالک الروح الحیوانی
بتخلل آالت جسده و خروج الروح البخاری عن االعتدال لیس یجری علی احیاء
االخره فیصور یوم القیامه علی صوره کبش ذلیل املح النه کان یجری علی املومنین
نورا و علی الکافرین ظلمه فیذبح بسکین الحیوه فینادی املنادی اال حیوه و ال موت
فیشتد حرسه اهل النار و رسور اهل الجنه و ظهور املوت الهل الجنه و النار النه
کان مشعورا فی مشاعرهم معلوما لهم و ذلک العلم حاصل لهم بتوجه نفوسهم الی
املوت فی عرصه الحیوه الحیوانیه الربزخیه فیرون املوت حقیقه علی صفه کبش
املح کام قلنا ال کصوره کبش من اکباش الدنیا کام یرون جهنم بارزه علی صوره بعیر
لشده حقدها تقاد بالف زمام آخذا بکل زمام مائه الف ملک من الغالظ الشداد لها
حده و زفیر و شهیق یخرج منها عنق فیحیط بالخالیق و یوضع علیها الرصاط
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نعوذبالله و لیست علی صوره بعیر من بعران الدنیا و لکنها علی صفه البعیر یرونها
الخالئق کلهم بارزه ظاهره نعوذبالله من حرها و رشها.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»9
قاعده
فی العرض و الحساب و اخذ الکتب و وضع املوازین املراد بالعرض احضار الخلق
بین یدی الولی لیقضی بینهم بالحق فیحرض الخلق عنده صلوات الله علیه کام یحرض
الصور الخیالیه عند املتخیل اال ان املتخیل الجزئی یتخیل صوره بعد صوره و الولی
یستحرض الکل دفعه واحده بوجود خارجی بالمتانع النه کلی و الکل ظهوره و نوره
حارض لدیه و الیه ایابهم و علیه حسابهم و جمیعهم فی حال العرض علی صعید
واحد و ساهره مستویه یشهد کل احد کل احد مع اعامله و ما له و ما علیه و
عقائده و نیاته کلها بارزه ظاهره مبلیه کام قال تعالی یوم تبلی الرسائر فیحرش کل
احد متلبسا بصوره عمله و نیته و عقیدته مثال یحرش املومن بصوره صلوه الجمعه
فی املسجد الجامع فی الزاویه املعینه فی یوم الجمعه غره شهر جامدی الثانیه سنه
فالن علی صفه املثال املطروح فی غیب االمکنه و االوقات الذی تراه فی حده کلام
توجهت الیه بخیالک و ذلک املثال املحدود بنفسه مکتوب فی لوح مکانه و هو
دهری اال انه لیس علی ظاهره علی ما یفهمه املبتدی فان مثل اعراض زید الیلحق
زیدا و الیتلبس به و امنا هی من االعراض و الی االعراض کام انه مشی فرس زید
الیلحق زیدا و زید الراکب قد سار من املدینه الی مکه و سار فرسه من املدینه الی
مکه و سیر زید غیر سیر فرسه و قد کتب زید بقلمه و کتب قلمه و کتب زید غیر
کتب قلمه و صلی زید و صلی اعراضه و صلوه زید غیر صلوه اعراضه فافهم و
الیتلبس زید مبثال اعامل اعراضه و امنا یتلبس مبثال صلوته الصادره منه و هی علی
صوره زید فانها اثره و االثر یشابه صفه موثره و الفرق بینهام فی الصوره اال ان زیدا
اذا تکلم تکلم عن نفسه و هی اذا تکلمت روت عن زید کام ان شبح وجهک مدع
و موسس و الذی فی املرآه حاک و موکد فالذی تراه بعین خیالک مثال اعراضه و
هو یحرش فی محرش االعراض اذ هناک محرش االعراض فام ذکرنا من امر املثال فامنا
هو مثال تقریب فالیباعدک عن الحقیقه و ان قلت فکیف یحرض االمکنه و االوقات
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قلت ان املحشور من االمکنه و االوقات فی یوم القیامه حقیقتهام و االمکنه و
االوقات مشهودتان لالعراض و ملیکن فیهام زید حتی یحرش فیهام و امنا یحرش
اعراضه فیهام مثال املسجد الجامع املشهود قد دخله جسمک النباتی و صلی فیه فی
یوم الجمعه و ملتدخله انت بذاتیتک و امنا دخلت انت بذاتیتک فی حقیقه هذا
املسجد التی یمکن لذاتک دخولها و االیواء فیها و هی مسجد مطهر عن االعراض
الدنیاویه و الربزخیه کام ان السامء تبدل و االرض تبدل فاملسجد ایضا یبدل أملتسمع
ان مسجد الکوفه یأتی علی صوره محرم و الحایر قطعه من اعلی روضات الجنه و
کذلک یزین اربعه اعیاد کالعروس فتأتی یوم القیامه و رمضان یأتی و یقف علی تل
و علی هذه فقس ما سواها فمثال هذا املسجد علی ما تری و مثال االرض علی ما
تری محرش بدنک النباتی و سایر النباتات و کذلک للحیوانات محرش مخصوص بها
و کالهام فی الزمان و انکان لزید ایضا مسحه من االعراض قد لحقت ذاته و هی
ایضا غیر تلک االعراض بالجمله کل نفس یأتی متلبسا مبثل اعامله الصادره منه و
نیاته و عقائده الخاصه به و جمیعهم فی ساهره واحده یشاهد کل احد کل احد و
لو کانت تعرض هذه املثل لحجب بعضها بعضا کام هی فی الدنیا فافهم ذلک فقد
اوقفتک علی مر الحق املستور و املقصود من عرض الجمیع مشاهده کل کال و
شهاده االعضاء والجوارح و الشهود علی االعامل فیعرف املجرمون بسیامهم فیوخذ
بالنواصی و االقدام نعوذبالله.
و اما الحساب فهو لغه العد و املراد من الحساب یوم القیامه ضبط اعداد الصفات
و االعامل و کمها و کیفها و نهایاتها و صحتها و فسادها و رتبها لیعرف فذلکتها و
مقادیر جزائها بحیث الیبقی فیه خفاء الحد و الیتعلل متعلل او یعتذر معتذر و
یظهر العدل الحقیقی الحق و تجزی کل نفس مبا تسعی و هذا الحساب بالنسبه الی
الله سبحانه لحظه واحده و ما امرنا اال واحده کلمح بالبرص و هو ارسع الحاسبین
و لکن بالنسبه الی الخلق و التفاتهم الی عمل عمل و شیء بعد شیء بایقاف الله
سبحانه و الخروج من عهده کل واحد و املرور علی کل واحد واحد یطول الی
خمسین الف سنه من سنی الدنیا کام کان عامل الذر خمسین الف سنه و کان فیه
التکلیف و یوم القیامه یوم جزاء ذلک التکلیف فیکون بطوله واقعا من حیث الخلق
و ان کان من حیث الرب طرفه عین و هو ارسع الحاسبین کام ان االمر من الله قول
کن و هو واحده و لکن مدد املخلوقات ال نهایه لها و طول الدنیا مائه الف سنه
فکذلک طول یوم القیامه خمسون الف سنه النه من الصبح الی الزوال کام کان عامل
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الذر من الزوال الی اللیل فهام معا یوم لیل الدنیا و مثال ذلک الشجره املوجوده
علیها جمیع اوراقها فان نظرت الیها جمله رأیت جمیع اوراقها فی آن واحد و اما ان
نظرت الی ورق بعد ورق یطول علیک املده فالبد من طول وقت القیامه حتی ینظر
املکلف الی عمل عمل و جمیع ما له و ما علیه شیئا بعد شیء و یطول ذلک علیه
خمسین الف سنه مام تعدون و ان کان عمره فی الدنیا عرشین سنه مثال الن بسط
صفاته فی الدهر اکرث من بسط اعامله فی الدنیا االتری ان الکافر قد عصی مثال
عرش سنین و من نیته ان لو عاش عمر الدنیا عصی فجمیع اعامله فی الدهر مبسوط
بسط الدهر الیس انه یعذب بزنائه مخلدا و بکذبه مخلدا و باذیته املسلم مخلدا و
بقوله الکفر مخلدا و هکذا فطول حسابه و علی ما عمل فی عرش سنین خمسون
الف سنه النه مرکب من قبضات عرش و کل قبضه کان مکلفا بالتلبس مبراتب التوحید
الخمس علی حسبه فذلک خمسون مقاما یمر علی ما فی کل مقام الف سنه فان
کل مقام له نهار وجود و لیل ماهیه و ان یوما عند ربک کالف سنه مام تعدون.
و اما اخذ الکتب فاعلم ان الکتب کام کررنا فی هذا الکتاب عباره عن صفحات الواح
االمکنه و االوقات الذاتیه لالعامل التی هی اوراق اللوح املحفوظ و املکتوب فیها
مثل االعامل الحسنه و السیئه و مثل النیات و العقاید املرسومه فی غیب االمکنه و
االوقات بالعرض کام مثلنا به مکررا مام تلتفت الیه بخیالک و تراه من مثال زید
علی ما رأیته علی عمل صالح او سیئه فمتی ما التفتت الیه بخیالک رأیته فی مکانه
و وقته علی ما رأیته مادام ثابتا علیه فان اعرض عنه رأیت ذلک املثال فی مکانه و
وقته لکن منقطعا عنه غیر متعلق به و تلک الصفحات الذاتیه اما صفحات علیین
او صفحات سجین فانها اما محال االعامل الصادره من جهه العقل و الوجود و اما
محال االعامل الصادره من جهه النفس االماره و املاهیه فمحال االعامل العقلیه
صفحات علیین و محال االعامل النفسیه صفحات سجین و مرادی باالمکنه الذاتیه
و العرضیه ان مثال صلوه زید فی مثال املسجد مثال کونه فی مثال املسجد عرضی
و لکن کونه فی محل وجوده الذاتی الذی هو مشخصه الذاتی و من حدود ماهیته
و انیته و به یمتاز عن غیره ذاتی کام ان زیدا له محل عرضی یقعد فیه فاذا قام عنه
و خرج قعد غیره فی مکانه و اما مکانه الذاتی فهو الذی الیخرج منه مادام هو هو
و الیسع غیره و کذلک املثال له مکان ذاتی من االمکان الیسع غیره و هو یقرتن
بهذه االمکنه العرضیه کام یقرتن مبثال آخر فالکتاب الذی یوتی به یوم القیامه هو
محل رسم مثل االعامل و النیات و العقاید فان کانت من جانب العقل کانت الکتب
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علیینیه و تأتی من جانب الیمین من امامه و یأخذها االنسان بیمینه فیقول هاوم
اقرأوا کتابیه انی ظننت انی مالق حسابیه و ان کانت من جانب النفس االماره تأتی
من وراء ظهره و تخرج ظهره و تقع علی یساره نعوذبالله فسوف یدعو ثبورا و یصلی
سعیرا و الکتاب مرسوم لکل احد من مومن و مسلم و کافر و مرشک و منافق فان
کل احد عامل بعمل اما من جانب وجوده و اما من جانب ماهیته و جمیع االعامل
محفوظ عند العلیم الخبیر و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و تخرج له یوم
القیامه کتابا یلقاه منشورا.
و اما املوازین املوضوعه فاعلم ان املیزان آله یستعلم بها الراجح من املرجوح و
یشرتط فیها انتکون مناسبه للموزون و ملا کان للشیء الواحد جهات عدیده یحتاج
الی موازین عدیده مثال میزان لکمه و میزان لکیفه و میزان لجهته و میزان لرتبته و
میزان ملکانه و میزان لوقته و میزان لوضعه و هکذا لکل نوع من انواع صفاته یحتاج
الی میزان و موازین الدنیا و االخره علی حد سواء و التفاوت فی الشده و الضعف
و یشیر الی ذلک قوله تعالی ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت و قوله انظر کیف
فضلنا بعضهم علی بعض و لالخره اکرب درجات و اکرب تفضیال فموازین الدنیا و االخره
علی حد سواء کام ان اجسام الدنیا و االخره علی حد سواء و امنا التفاوت فی اللطافه
و الکثافه و التجرد و الشوب و مثل ذلک یداک املعلومتان فی الدنیا فی توزینک
شیئا و یداک مبعنی قدرتک فانک تصنع ما تصنع بیدی قدرتک فافهم ان کنت تفهم
و علی هذه فقس ما سواها.
و اما املوزون فهو نفس االعامل و الصفات و النیات و العقائد ال صحائفها کام زعم
بعضهم اذ لیس یتعلق التقویم اال بها و الیجازی اال هی و قد قدمنا ان صفه کتبها
فی الصحائف رسم مثلها فی غیب االمکنه و االوقات فیوزن کل عمل مع ما یقابله
حتی یعرف الراجح من املرجوح و لعلک تتنبه من ذلک ان الوزن بهذا املعنی ملن
خلط عمال صالحا و آخر سیئا و اما من لیس لعمله مقابل کاملومنین الکاملین او
الکافرین و املرشکین فالینصب لهم میزان اذ ال مقابل العاملهم.
و اما صفه التوزین بالنسبه الی العالی فاعلم ان الشارع هو املتصف بصفه مشیه
الله املحبوبه علی نهج الکامل و له نور قد ظهر فی عامل االقوال باالمر و النهی فذلک
النور هو الرشع و السبیل و السنه و الطریق الی املبدأ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی
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یحببکم الله قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی فتلک االوامر
و النواهی هی الرشیعه املقدسه و هی تعبیر عن ذلک النور و املکلفون مأمورون
باالستناره من ذلک النور و املشی فی ذلک السبیل و االرتقاء فی درجاته باقدام
االمتثال فهم مختلفون فی طور االمتثال انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا
لنبلوهم ایهم احسن عمال و احسن اولئک عمال من امتثل ما امر به علی حسب ما
امر و علی ما یوافق صفه املنیر و رضاء الشارع و ذلک ال غایه له و ال نهایه یعنی
کلام یجید املکلف العمل لیس یطابق صفه املنیر علی ما هو علیه الن املکلف له
انیه صباغه روحک من روحی و طبیعتک علی خالف کینونتی و صفه املنیر هی
املیزان القسط یقاس علی عمل العامل املکلف به هل یطابقه ام یخالفه و ما مقدار
املخالفه و جهه املخالفه و عمله هذا اوفق مع صفه املنیر او عمله ذاک و عمل زید
اوفق او عمل عمرو لیعرف قیمته و جزاوه و تقدیر الجزاء لالصباغ فلو کان موافقا
تاما و لنیوافق عمل عامل ما یلیق بحق الله لکان جزاوه غیر مقدر بفضله جل و
عز امنا یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب فاالعامل لها ماده و صوره مادتها ذلک
النور املستطیر النوعی و صورتها امتثال العاملین و التفاوت فی الصوره کام ان
الخشب الواحد یصنع منه رسیر بالف دینار و رسیر بعرشه دنانیر الختالف الصوره
و اما املعاصی فامدتها ظل الداعی الی الباطل و هو ضد ذلک النور و یعرب عنه
بخالف النور و صورها من امتثال دعوه ذلک الداعی و یعرب عنه مبخالفه الشارع
الحق و املیزان هو ذلک النور و له جهات عدیده و کل جهه میزان لجهه من العمل
فذلک النور من حیث الکلیه هو املیزان و من حیث جهاته املوازین و لکل میزان
کفتان و الکفه ما یحیط باملوزون من الجهات الخمس و الخفیف الصاعد الیحتاج
الی تحت و الثقیل الهابط الیحتاج الی فوق و ذلک النور من کل جهه کفه و تلک
الظلمه التی هی مخالفه النور من کل جهه کفه مثال ذلک النور من حیث االخالص
کفه و تلک الظلمه من جهه الریا کفه فعمل املرائی یوضع فی کفه الریا فیکون
خفیفا التأصل له و عمل املخلص یوضع فی کفه االخالص فیکون ثقیال فیوضع
حسنات الرجل فی کفه الحسنات و السیئات فی کفه السیئات فیعرف الراجح من
املرجوح فالشارع هو املیزان القسط و لو قیل ان املیزان له کفتان کفه هی جهه امر
الشارع فیوضع فیه االمر و هی جهه املاده و کفه یوضع فیه عمل املکلف و امتثاله
و هی جهه الصوره فیوزن العمل بصنج االمر فیعرف به مقدار املوافقه و املخالفه
فله وجه وجیه کام مر فکل عمل وافق االمر نوعا فهو مقبول و ثقیل و یقوم علی
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حسبه و یجازی بحسبه و کل عمل خالف االمر نوعا فهو مردود و خفیف فیجازی
بحسبه و امنا قلنا نوعا الن احدا الیقدر ان یمتثل امر الشارع کام امر و یودی حقه
و فی الحقیقه کل عمل خفیف دون امره و الیستحق العامل شیئا فکل احسانه
تفضل و کل نعمه ابتداء و شاهد ذلک قول السجاد 7فی السجود بعد الثامنی من
صلوه اللیل الهی و عزتک و جاللک لو اننی منذ بدعت فطرتی من اول الدهر
عبدتک دوام خلود ربوبیتک بکل شعره فی کل طرفه عین رسمد االبد بحمد الخالیق
و شکرهم اجمعین لکنت مقرصا فی بلوغ اداء شکر خفی نعمه من نعمک علی و
لو اننی یا الهی کربت معادن حدید الدنیا بانیابی و حرثت ارضها باشفار عینی و
بکیت من خشیتک مثل بحور السموات و االرض دما و صدیدا لکان ذلک قلیال فی
کثیر ما یجب من حقک علی و لو انک یا الهی بعد ذلک عذبتنی بعذاب الخالئق
اجمعین و عظمت للنار خلقی و جسمی و مألت جهنم و طبقاتها منی حتی الیکون
فی النار معذب غیری و ال لجهنم حطب سوای لکان ذلک بعدلک قلیال فی کثیر ما
استوجب من عقوبتک انتهی .انظر الی موازنته اعامله صلی الله علیه مع رضاء ربه
و امره و اظهار خفه اعامله دون ثقل رضاه فام ظنک بغیره و من وازن عمله فی
الدنیا یرجی ان الیناقش فی االخره و یتقبل الله منه عمله و یجازیه باحسانه
االبتدائی بالجمله هذا احد وجوه التوزین فکام انه یوزن الشعر بالعروض فیوضع
العروض فی کفه و الشعر فی کفه ثم یقاس و یوضع النحو فی کفه و الکالم فی
کفه ثم یوزن به و یقاس کذلک یوضع امر الشارع فی کفه و العمل فی کفه ثم
یقاس به و یعرف الخفه و الثقل باملقایسه النوعیه کام ارشنا الیه و ان ارید موازنه
الحسنات و السیئات فیوضع الحسنات فی کفهاملوافقه و السیئات فی کفه املخالفه
کام مر فالکفه محل العمل ای مکان وجوده کام ارشنا الیه آنفا فکفه الحسنات من
امکنه علیین و کفه السیئات من امکنه سجین و الیحتاج االعامل الی نقل و تحویل
الی املیزان بل وضعت فی کفتیها حین صدرت من عاملها و ابدا فی کفتیها و هام
معلقان بشاهین مشیه الله املعلقه بید الله و الحاکم هو علم الله و عین الله الناظره
بهام فیری الثقیل ثقیال و الخفیف خفیفا و یحکم مبا یری و ما اعجب ما روی خیر
املیزان ما کان له لسان.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»10
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قاعده
فی الجنه و النار اعلم ان الناس اختلفوا فی الجنه و النار هل هام الیوم موجودتان
کام علیه عامه املسلمین ام ال و امنا توجدان فی االخره کام ذهب الیه رشذمه من
املعتزله ام هام موجودتان بالتعینات النعیم و العذاب و ان املالئکه تصنع فیهام
املنازل و الدرجات و الدرکات فتوجدان فی اوقات الدنیا بالتدریج و منشأ االختالف
اختالف ظواهر االیات و الروایات و املعروف من املذهب انهام الیوم موجودتان و
امنا دخل الجنه رسول الله 9لیله املعراج و رأی النار و وجودهام فی اخبارنا کاملتواتر
املعنوی و روی اللعن علی من یقول انهام لیستا مبوجودتین االن و روی عن ابی
جعفر 7والله ما خلت الجنه من ارواح املومنین منذ خلقها و ال خلت النار من ارواح
الکفار العصاه منذ خلقها عزوجل انتهی .و رشح صفه وجودهام انه قد تبین مام
قدمنا ان اجسام الدنیا هی اجسام الربزخ و هی اجسام االخره یعنی ان سامء الدنیا
هی سامء الربزخ و هی سامء االخره و ارض الدنیا هی ارض الربزخ و هی ارض االخره
و املوالید الدنیاویه هی موالید الربزخ و هی موالید االخره و االعراض الدنیاویه هی
اعراض الربزخ و هی اعراض االخره و لذات الدنیا هی لذات الربزخ و هی لذات
االخره و آالم الدنیا هی آالم الربزخ و هی آالم االخره فاللذات هی جنه الدنیا و هی
جنه الربزخ و هی جنه االخره و االالم هی نار الدنیا و هی نار الربزخ و نار االخره
اال انها فی الدنیا مشوبه باالعراض الغریبه و اضدادها و فی الربزخ تطهر عن تلک
االعراض و یبقی علیها االعراض الربزخیه و فی االخره تصفو فیصفو کل شیء و یصیر
رصفا خالصا فیام هو به هو فیکون اللذه لذه خالصه النغص فیها و االمل املا خالصا
ال راحه فیها نعوذبالله فجنه االخره هی رصف جنه الربزخ و هی مطهره جنه الدنیا
و نار االخره هی رصف نار الربزخ و هی مطهره نار الدنیا قال الله سبحانه فاولئک
یدخلون الجنه و الیظلمون شیئا جنات عدن التی وعد الرحامن عباده بالغیب انه
کان وعده مأتیا الیسمعون فیها لغوا اال سالما و لهم رزقهم فیها بکره و عشیا تلک
الجنه التی نورث من عبادنا من کان تقیا .و الشک ان البکره و العشی فی جنه الربزخ
و الدنیا و الجنه املورثه لالتقیاء هی جنه االخره و قال تعالی و حاق بآل فرعون سوء
العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم یقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد
العذاب و عن القراء االتفاق علی الوقف علی الساعه و عرض الغدو و العشی فی
الربزخ و عرض القیامه یوم یقوم الساعه و النار واحده بالجمله کام ان جسم االخره
هو جسم الربزخ و جسم الدنیا کذلک جنه االخره هی جنه الربزخ و جنه الدنیا و
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کذا نارها و ان ما فی الدنیا یطهر سبعین مره حتی یکون برزخیا و ما فی الربزخ
یطهر سبعین مره حتی یکون اخرویا.
و ملا کان معرفه ذلک من مشکالت الفن یحتاج الی بسط املقال و ان کان یتجاوز
فی الجمله مناسبه الحال اعلم ان کل شیء الیتم قابلیته لکامل االجابه اال فی حلین
و عقدین کام ثبت فی الفلسفه فالحل االول فی املاء االول عند اذابته لقبول املاهیه
التی تسمی بالصوره النوعیه و االمتزاج و کون االجزاء شیئا واحدا و تحصیصه حصصا
مبهمه فی العقل و التخلق و النمو فی الروح و متام العقد فی النفس فهیهنا یتم
الخلق النوعی للشیء و یکمل ثم یکرس للخلق الثانی و یحل فی الطبایع و یمتزج
فی جوهر الهباء و یبدأ االنعقاد فی املثال و یتم فی الجسم و هذا هو الخلق الثانی
الشخصی و متام اکسیر االجابه لدعوه الداعی و الخلق الثانی متام الخلق االول و
ظاهره و ما ملیکن کلیات الحکمه تامه فی ظهورها تامه فی بطونها کانت الحکمه
ناقصه من الحکیم فبالخلق الشخصی کامل تجلی املتجلی و ظهور الظاهر و کامل
االجابه لدعوه الداعی عند التکلیف الکونی کام ان الجسم النوعی ال ظهور له و ال
متثل و ال وجود اال فی االجسام الشخصیه فاعترب و لالکسیر حل ثالث عند القائه
علی املعدن الناقص القابل و ذوبانه معه و امتزاج و غوص و بدایه انعقاد معه و
حصول القطبین علی اکمل وجه و کذلک لالنسان مثال انحالل بالدفن فی الرتاب و
تفرق الجزائه االصلیه مبجاوره االعراض ثم امتزاج عند نزول املطر من بحر الصاد ثم
بدایه عقد عند اجتامعها فی قربه ثم متام ترکیب عند النرش لیحصل له الحیوه االبدیه
و لسنا االن بصدد بیان ذلک و الغرض ان الجسم الدنیاوی الزمانی هو االثر الشخصی
الصادر عن امر الله قد نزل من الخزائن العلیا العندیه و هو فی ترکیبه زمانی و اما
اذا الحظت انه مرکب من مثال و ماده هی حصه من الطبیعه فاجزاوه دهریه و
املثال من تلک االجزاء برزخیه بین الدهر و الزمان واملاده و الطبیعه متمحضتان فی
الدهریه فاملثال اعاله دهری النه هو نهایات املاده الدهریه و اسفله مرتبط باالجسام
الزمانیه الدائره علی املحور و منه ما تری فی املرآه من الشبح فالجل ذلک اسفله
علی صفه عامل الزمان له افالک و عنارص و فیه طلوع و غروب مثل ما فی هذه الدنیا
و هو عامل الربزخ املشار الیه فی الکتاب و السنه قال الله تعالی و من ورائهم برزخ
الی یوم یبعثون و عامل االظله املشار الیه فی االخبار .بالجمله الجسم له مراتب اعاله
فی عرصه االخره و اوسطه فی عامل الربزخ و اسفله فی الدنیا و وقته فی املراتب
الثلث الزمان و محله املکان و الی ذلک االشاره بقوله تعالی اومل یروا انا نأتی االرض
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ننقصها من اطرافها قال 7یعنی مبوت العلامء و قد اجمع املسلمون علی ان املعاد
جسامنی و الفرق بین هذه املراتب ان الجسم فی االخره خالص عن جمیع الشوائب
و االعراض الربزخیه و الدنیاویه و فی الربزخ خالص عن شوائب الدنیا اال انه مشوب
باالعراض الربزخیه و املراد بها ما یحصل لکل شیء هناک من تعاکس االمثله و اللطخ
و الخلط املثالی الفلکی و فی الدنیا مشوب باالعراض الدنیاویه و املراد بها ما یحصل
من اختالط الطبایع الدنیاویه بعضها ببعض فالجامدات هی مولودات حصلت من
اختالط غالیظ هذه االعراض الدنیاویه و النباتات هی مولودات حصلت من صفایا
االغذیه العرضیه الدنیاویه و منها هذه االفالک الظاهره النها فی هذا العامل
مبنزله الروح البخاری و الدخانی فی االنسان ثم استوی الی السامء و هی دخان و
قد روی انها حدثت من بخار الزبد الذی منه االرض و الحیوانات هی مولودات
حدثت من الجسم الفلکی ال ظاهره فانه نباتی بل باطنه و غیبه و املراد بغیب
الفلک ما خلص من جسمه عن النباتیه ال امر روحانی کام ان صفایا االغذیه ای
النفس النباتیه هی من غیب الجامد فاذا صفی هذه االفالک ورد ما فی کل واحد
عن کل واحد الی کل واحد و خلصت عن االعراض التی منها النبات هی عنارص
الحیوان و اصوله و منها النفس الحیوانیه و هی ایضا جسم مرکب من طبایع جوهریه
و االنسان الظلی ای الحیوان الناطق فهو مولود حدث من غیب غیب االفالک یعنی
اذا صفیت مره اخری عن االعراض الغیبیه الحیوانیه التی هی الطبایع الجوهریه کام
ان الروح النفسانی فی االنسان یستخرج من الروح الحیوانی و هو مرکب من العنارص
الجوهریه الظلیه املثالیه فاذا صفی مره اخری استخرج منه النفس الناطقه القدسیه
الدهریه و هی الجسم الحقیقی له ماده و صوره و مدته الزمان الحقیقی و محله
املکان الحقیقی و هو مرکب من طبایع رکنیه دهریه فجسم االنسان الحقیقی
مخبوء فی جسم االنسان الظلی و جسم االنسان الظلی مخبوء فی جسم االنسان
الحیوانی و جسم االنسان الحیوانی مخبوء فی جسم االنسان النباتی و جسم االنسان
النباتی مخبوء فی جسم االنسان الجامدی و ما سوی االنسان الحقیقی عرضی قد
تألف من اعراض صالحه لکل احد ای الن تکون اعراض زید او عمرو او نبی او غیر
نبی او سعید او شقی و هکذا اال ان االعراض حامله لذلک الجوهر االنسانی اذ هو
النطفه التی نزلت من بحر صاد الوجود الذی هو تحت عرش املشیه و وقعت علی
شجره مزن النفوس و نزلت منها الی العرش و الکرسی و االفالک و السحاب ثم علی
االرض و النبات ثم صعدت و تصفت شیئا بعد شیء حتی عادت الی ما منه بدئت
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و صارت بالفعل بعد ما صارت بالقوه فجسم زید فی الدنیا هو جسمه فی الربزخ و
لکن یتصفی سبعین مره و هو جسمه فی االخره و لکن یتصفی اربعه آالف و
تسعامئه مره و هو جسمه الحقیقی و فی التصفی یعود کل ما لیس منه و ال الیه
اال انه کان حامال له الی جوهره و لقد جئتمونا فرادی کام خلقناکم اول مره و کام
بدأکم تعودون و کلهم آتیه یوم القیامه فردا و کذلک هذا العامل بعینه یعنی سامواته
هی ساموات الربزخ و االخره و ارضوه ارضوا الربزخ و االخره اال انها تتصفی فی
الربزخ سبعین مره و فی االخره اربعه آالف و تسعامئه مره یوم تبدل االرض غیر
االرض و السموات و برزوا لله الواحد القهار و کذلک اللذات الدنیویه هی هی
اللذات الربزخیه و هی اللذات االخرویه اال انها فی الدنیا مشوبه باملکاره و تصفی
فی الربزخ سبعین مره و فی االخره اربعه آالف و تسعامئه مره کام سمعت یعنی
لذه زید فی الدنیا مبا یناسبه و یشتد املناسبه بین املناسبات فی الربزخ سبعین مره
لتخلص االجسام فیشتد التذاذه بها و کذلک یتصفی الربزخی فی االخره سبعین مره
فیشتد التذاذه به فی االخره سبعین مره فالیلتذ االنسان فی الدنیا و االخره اال مام
یناسبه و کلام یشتد املناسبه یشتد االلتذاذ و کذلک مکاره الدنیا بعینها هی مکاره
الربزخ و هی بعینها مکاره االخره و کلام یشتد املنافره یشتد التأمل نعوذبالله أالتری
ان الحراره التی ال بروده فیها اشد تنافرا عن الربوده التی ال حراره فیها مام اذا کانتا
مشوبتین اذ بقدر الشوب تتناسبان فتبین من ذلک ان جنه االخره هی جنه الربزخ
و جنه الربزخ هی جنه الدنیا و نار االخره هی نار الربزخ و نار الربزخ هی نار الدنیا
نعوذبالله و کلتاهام جسامنیتان بحقیقه الجسامنیه و وقتهام الزمان الحقیقی و
محلهام املکان الحقیقی اال ان ذلک الجسم و وقته و مکانه کلها حضور فی الدهر
و الزمان و املکان الزمان الجسم فالحمدلله علی ما عرفنا حقیقه ما اتی به حججه
سالم الله علیهم و برصنا بحقیقه صدق اقوالهم و ان عرفت ما من الله به علینا و
علیک عرفت ان الجنه و النار موجودتان الیوم کام ان الجسم الحقیقی موجود االن
و لوال الجسم الحقیقی ملیقم الجسم العرضی فی محله و کذلک لوال الجنه االن
ملیقم لذه فی الدنیا و لوال النار ملیقم امل فی الدنیا و وجود الجنه فی اللذات و النار
فی االالم و الجسم فی االجسام العرضیه لیس علی نحو القوه فی االمکان فانها عدم
و ال علی نحو الزبد فی اللنب و ان کنا منثل به احیانا للتقریب فانهام فی صقع واحد
و ال علی نحو الشجره فی النواه بل هی موجوده بالفعل فی غیب هذا العامل و
بوجودها قامت الدنیا و ما فیها و رتبه الجنه غیب الکرسی و سقفها عرش الرحامن
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و رتبه النار غیب الصخره التی تحت االرضین السبع تحت قدمی امللک الحامل لها
فقد روی ان الجنه تحت العرش فی االخره و ان النار تحت االرض السابعه السفلی
و لکل منهام مراتب بازاء کل مرتبه من مراتب من یدخلهام و فی کل مرتبه نعیم او
عذاب من جنس تلک املرتبه و ال تفاوت فی ذلک بین املقربین و اصحاب الیمین
فان لکل منهام مراتب و لکل منهام جسم محسوس و مراتب غیبیه روحانیه اال ان
قوه النعیم لکل واحد یتفاوت و مراتب الجنان املحسوسه فی غیب االفالک لقوله
تعالی التفتح لهم ابواب السامء و الیدخلون ففوق کل سامء فی خالل االعلی جنه
الی ان الثامنه فوق الکرسی فی خالل العرش و اما الجنان املعقوله ففی عامل الجربوت
و اعالیها تنتهی الی عامل الالهوت ای الرسمد و للجنان املحسوسه فی کل سامء ارض
لقوله تعالی الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا االرض نتبوء منها حیث نشاء و
روی ان الجنه ارضها الکرسی و سقفها عرش الرحامن و املراد بهذا الخرب ان الجنه
الثامنه التی هی قطب الجنان و مبدوها فی الکرسی او ان ارض الجنه الکرسی و ما
یضاف الیه فان االفالک تفاصیل الکرسی بالجمله و کذلک بعکس ذلک امر النار و
للجنه و النار املحسوستین مظاهر فی هذه الدنیا کام قد ظهر بارصه الروح فی العین
و سامعته فی االذن و هکذا و هی کل ارض طیبه و کل طیب و کل مالئم محبوب
للجنه و عکسها للنار فانها اذا صفیت کانت جنه او نارا کام سمعت و کذا الجنان
املعنویه و النار املعنویه لهام مظاهر کاالقبال الی الله و مناجاته و برد القلب و
االلهام و املعرفه و املحبه و امثالها و کالهموم و الغموم و الکفر و وسوسه الشیاطین
و االنضجار و امثالها کلها اذا صفیت کانت جنه او نارا اخرویه و ما روی من ان
االنهار االربعه ای الفرات و النیل و سیحان و جیحان یجرین من الجنه فمعناه ان
الفرات مظهر املاء الذی فی الجنه و النیل مظهر الخمر و جیحان مظهر العسل و
سیحان مظهر اللنب و هی انهار اربعه فی الجنه فاملاء مظهر العقل و العسل مظهر
الروح و اللنب مظهر النفس و الخمر مظهر الطبع و هی فی الجنان املعنویه معنویه
و فی املحسوسه محسوسه یغرتفها املالئکه و یلقیها علی العرش فتجری من ارکانها
الی الکرسی الی االفالک الی السحاب الی املطر الی االرض فیسلکه الله ینابیع فی
االرض و یجری بها االودیه فاذا صفیت کانت انهارا فی الجنه و کذلک برهوت انه
واد من اودیه جهنم فی حرضموت من الیمن و فیه عین تسمی بلهوت و هی احر
ماء علی وجه االرض و امثالها من عیون بقر و برئ النار فی بادکوبه و جبال النیران
و امثالها فانها کلها مظاهر النیران و جهنم علی حذو ما سمعت و اما ما روی ان ان
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الجنه فی املغرب و النار فی املرشق فلیس املراد جهتهام فانهام فوق محدب العرش
رتبه فیراد من املغرب مغرب شمس الطبایع و من املرشق موضع رشوقها و الشمس
حرها من جهنم و نورها من الکرسی فانه ال مرشق و ال مغرب حقیقیین فی الدنیا
مع کریه االرض و استداره السامء.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»11
قاعده
اعلم ان الله سبحانه خلق الخلق فی اکوانهم الظاهره من ماده و صوره کونیه و میز
بینهم بتمییزات کونیه و ملیکونوا مصورین بصوره طاعه و ال معصیه و اکوانهم امکان
الصور الرشعیه و اکوانها کام تری من ان العین مثال صالحه الن تنظر بها الی غیر
محرم و ان تنظر بها الی القرآن و الید صالحه الن تلطم بها وجه الیتیم و ان تتصدق
بها و هکذا و لیس فی هذه العرصه شقی و سعید و جنه و نار و علیون و سجین
ثم وجه املشیه الترشیعیه الی هذا االمکان لیختربهم فارشق منها نور علی صفه تلک
املشیه یحمله االمر و النهی و هام ظهوراه فی عامل االلفاظ فوقعا علی ارض ذلک
االمکان فاختلف اجزاوها فی القبول و رسعه االجابه و تأخرها و عدمه و کیفیتهام
و حدث هیهنا الکون الرشعی مرکبا من ماده هی ذلک النور و صوره هی قبول
امللکف و عدمه و تلک الصوره التی هی العمل اما توافق االمر و النهی فتکون علی
حسب محبه الله و اما تخالف فتکون مبغوضه لله سبحانه و تلک املاده معراه عن
املوافقه و املخالفه اذ هام صفتان للعمل ال النور الصادر من املشیه ففی عرصه
االعامل یحصل الجنه املحبوبه و النار املبغوضه و علیون و سجین و السعاده و
الشقاوه و الحسن و القبح و الطیب و الخبث و لذا روی االعامل صور الثواب و
العقاب فالجنه مادتها ذلک النور الصادر من املشیه و صورتها اعامل العاملین و الی
ذلک یأول قوله ان الجنه قاع صفصف فاکرثوا فیها الغراس و النار مادتها ذلک النور
اذ هی علی صفه محبه الله ایضا و صورتها اعامل العاملین فام تجزون اال ما کنتم
تعملون لیس لالنسان اال ما سعی و ان سعیه سوف یری امنا هی اعاملکم ترد الیکم
فاالعامل الحسنه فی الدنیا اعامل بدنیه او عزیامت قلبیه و اما فی االخره فهی تظهر
بصور القصور و االشجار و الطیور و االنهار و الحور و الثامر علی حسب مقتضی
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ذلک العامل ال هذا العامل و کذا النار بعکس ذلک بالجمله االکوان الرشعیه قد ظهرت
فی الدنیا علی صوره الصفه للوجودات الکونیه و استخرجت من امکانها و تدخرها
عنها مع کونها العله الغائیه تدل علی تقدمها و هی کانت کحبه زرعت فی
الوجودات الکونیه ثم اضمحلت فیها و صارت بالقوه ثم خرجت منها کمثل حبه
انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مائه حبه و الله یضاعف ملن یشاء فالوجودات
الرشعیه هی مقدمه علی الوجودات الکونیه و هی العله الغائیه من االیجاد و خلق
الله تلک الوجودات الرشعیه علی حسب علمه بها و علمه بها اولی بحقیقه التصدیق
فمن علمه الله سعیدا خلقه سعیدا فانزله فی الوجودات الکونیه ثم هیأ اسبابا
استخرجه بها منها غضا طریا و من علمه شقیا خلقه شقیا ثم انزله فی الوجودات
الکونیه ثم هیأ اسبابا استخرجه بها منها غضا طریا و ما کانوا لیومنوا مبا کذبوا من
قبل فانقطع االعذار و قامت حجه الجبار و اما فی الظاهر فخلق کونا صالحا لالجابه
و االنکار و اقام الدعاه الی الجنه و النار فتفرق االخیار من االرشار و ال حجه الحد
علیه فی الغیب و الشهاده و له الحجه علی االرشار و املن علی االخیار ال اله اال هو
امللک القهار و لیس هیهنا مقام اکرث من هذا املقدار فلام کانت الوجودات الرشعیه
علی صوره الصفه للوجودات الکونیه انقلبت تلک الوجودات فی بطون تلک الصور
و الصفات فمن کان عمله خیرا انقلبت مادته فی بطنها نورا و من کان عمله رشا
انقلبت مادته فی بطنها ظلمه و ان ارید بالوجودات الکونیه هذه االعراض الدنیاویه
و الربزخیه فانها عند التصفیه تعود الی جواهرها و یبقی االنسان الرشعی مصورا
بصوره عمله اما مخلوقا من طینه علیین و الجنه و اما من طینه سجین و النار له
ماده من نور الشارع و صوره من عمله و لذلک یقال لیس وراء دنیاکم هذه اال جنه
او نار و ذلک الوجود الرشعی هو العله الغائیه و الصوره العلویه املشار الیها فی
رشح العامل العلوی صور عاریه عن املواد عالیه عن القوه و االستعداد و امنا هی
معراه عن املواد العرضیه و مددها ال عن مطلق املاده و لیس مرادی من بقاء االنسان
الرشعی ان املحشور هو االنسان الرشعی و ال کونی له بل املحشور هو االنسان
الکونی الذاتی املصور بالصوره الرشعیه کام کانوا فی عامل الذر اوال اکوانا ثم کلفوا و
صوروا بصور اجاباتهم نعم بعد ما نزلوا الی هذه الدار حصل لهم اعراض کونیه ایضا
لیس منهم و ال الیهم و ذلک حین ماتوا فی عامل الذر و دفنوا فی ارض الطبایع و
حصل لهم هنالک لطخ و خلط فافهم.
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*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»12
قاعده
اعلم ان النار خلق عظیم اعاذنا الله منها بحق محمد و آل محمد :النها من غضب
الله جل جالله و غضب الله جل جالله هو مقتضی االعامل التی تخالف امر الله و
نهیه و النار لها ماده و صوره مادتها نور الشارع الذی حامله االمر و النهی کام ارشنا
الیه و صورتها مخالفه املکلف االمر و النهی کام ارشنا الیه سابقا و بتلک الصوره
یکون ذلک النور نارا و تختص باملکلف و لها مراتب علی حسب املراتب و مخالفه
املکلف فیها و ذلک ان للمکلف جسام عنرصیا و حیوه و فکرا و خیاال و وهام و
علام و نفسا و هذه املراتب صالحه الن یطیع بها االنسان اوامر الشارع و نواهیه و
انیعصیه فیها فهی اما ابواب الجنه بها یتوصل الیها و اما ابواب النار بها یصل الیها
نعوذبالله و للجنه باب ثامن و هو العقل و الیصلح هذا الباب للمعاصی فان العقل
ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان فالجل ذلک یکون الجنان مثانی و النیران
سبعا فالباب االول باب الجسم هو الجحیم یقوم اهلها علی الصفاء منها یغلی
ادمغتهم کغلی القدور مبا فیها و باب الحیوه لظی نزاعه للشوی تدعو من ادبر و
تولی و جمع فاوعی و باب الفکر سقر التبقی و التذر لواحه للبرش علیها تسعه عرش
و باب الخیال الحطمه و منها یثور رشر کالقرص کانه جامالت صفر تدق من صار
الیها مثل الکحل فالمتوت الروح کلام صاروا مثل الکحل عادوا و باب الوهم الهاویه
فیها ملوک یدعون یا مالک اغثنا فاذا اغاثهم جعل لهم آنیه من صفر من نار فیه
صدید ما یسیل من جلودهم کانه مهل فاذا رفعوه لیرشبوا منه تساقط لحم وجوههم
من شده حرها و هو قوله و ان یستغیثوا یغاثوا االیه و من هوی فیها هوی سبعین
عاما فی النار کلام احرتق جلده بدل جلدا غیره و باب العلم السعیر فیها ثالمثائه
رسادق من نار فی کل رسادق ثالمثائه قرص من نار فی کل قرص ثالمثائه بیت من نار
فی کل بیت ثالمثائه لون من عذاب النار و فیها حیات و عقارب و جوامع و سالسل
و هو قوله انا اعتدنا للکافرین سالسل و اغالال و سعیرا و باب النفس جهنم فیها
ثلث طبقات الفلق و هو جب فی جهنم اذا فتح سعر النار سعیرا و هو اشد النار
عذابا و صعود و هو جبل من صفر من نار وسط جهنم و اثام واد من صفر مذاب
یجری حول الجبل فهو اشد النار عذابا نعوذبالله من جمیعها فاذا عصی الله االنسان
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بتلک املراتب کانت ابوابا لهذه الدرکات تودی صاحبها الی تلک الدرکات و الدرکات
هی صورتها نفس تلک املعاصی و موادها ظل الشارع اذ هو رحمه الله علی االبرار
بباطنه الذی هو الطاعات و نقمته علی الفجار بظاهره الذی هو املعاصی و االنسان
املتصف بالعصیان ای االنسان الکونی املستحیل کینونته فی العصیان ظلمه و رشا
یحرتق فی تلک النار و یتأمل دامئا لثبات کینونته فی الدهر فی تلک الصفه الثابته
فی الدهر املکتوبه فی لوح محلها االتری انک کلام التفت الیها تجدها فتلک الکینونه
مخلده فی تلک الصفه التی هی صوره العقاب و رشح رس التنعم و التأمل ان تلک
الکینونه اثر مشیه الله و علی حسب صفتها و هی الفطره التی فطر الله الناس علیها
و کل مولود یولد علی الفطره اذا عرض علیها الحق و الباطل عرفهام و تلک الکینونه
مستمده من الله سبحانه و یمدها الله بجنسها و بقاوها بذلک املدد فاذا اطاع
االنسان امده الله من جنس ذلک املدد فانه بلسان عمله یسأل ربه املدد من جنس
الطاعه و الطاعه تکون طاعه ملوافقتها امر الشارع و نهیه و مناسبتها للفطره بالذات
فان الفطره علی حسب املشیه و املشیه علی حسب صفات الله و امنا مکنت الفطره
من املعصیه بالعرض لتامم تحقق الطاعه فاذا اطاع االنسان و جاءه املدد من جنسها
ناسب الفطره بالذات فتنعمت و سکنت بها و استقرت فی جمیع مراتبها و هی
العقل و النفس و التعقل و العلم و الوهم و الوجود و الخیال و الفکر و الحیوه و
الجسد النها خلقت للطاعه بالذات فکتبت الواحده عرشا فی االلواح العرشه واذا
عصی امده الله من جنس ذلک العصیان فانه بلسان عمله یسأل ربه املدد من جنسه
و املعصیه تنافی تلک الفطره بالذات و ان کانت صالحه للمعصیه ایضا بالعرض فتتأمل
تلک الفطره من ذلک املدد املنافی لها بالذات و یحصل للفطره طبیعتان طبیعه
اولیه هی علی حسب هیئه املشیه و طبیعه ثانیه تطبعیه فان امدت مبقتضی التطبع
تأمل الطبیعه االولی و ان ملمتد تأملت ایضا فانها محتاجه الی املدد و ال مدد لها غیره
قال الله تعالی ان یستغیثوا یغاثوا مباء کاملهل و ان ملیغثوا استغاثوا لشده عطشهم
و احتیاجهم الی املدد و کذلک لیس یسکن املهیه بذلک املدد فانها قامئه بالوجود
فاذا اضطرب الوجود اضطرب املهیه بالتبع فاذا عصت تکتب واحده النها متر بنفسه
و علمه و وهمه و خیاله و فکره و حیوته و جسمه و التستقر فیها النها ملتخلق لها
و ملتکن من طبعها و تحتاج الی تکلف و لذا قال الله تعالی لها ما کسبت و علیها
ما اکتسبت و االکتساب فیه تکلف لیس فی الکسب فالتستقر فیها حتی تصدر من
الجسد ثم تنعکس منه علیها فان ملتدفعها بفطرتها االصلیه ثبتت علی الجسد فیوجل
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العاصی سبع ساعات حتی یتم االنعکاس علی کل رتبه فان ملیتب و متکنت فیه
کتبت واحده و هی ما صدر من الجسد و ما فی البواقی عکوسها و لیس لها فیها
تأصل و لذلک یکتب نیه الخیر و ان ملیعمل بجسده و الیکتب نیه الرش حتی یعمل
بجسده فانه اصل املاهیه و مبدأها فتدبر.
ثم اعلم ان جهنم تشتمل علی انواع االالم فی اکمل مراتبها و اشد رصافاتها مبعنی
ان کل امل فی الدنیا اذا بلغ حد القتل فی لحظه اذا شدد اربعه آالف و تسعامئه مره
تساوی آالم النار نعوذبالله کام سمعت انه تصفی االجساد کذلک و کذلک کل لذه
فی الدنیا للجنه ففی النار آالم محسوسه متضاده و آالم معنویه متنافره علی حسب
ما مر.
ثم اعلم انه قد حقق فی محله ان الجان خلقوا من ظل االناسی فالجنان االصلیه
هی طاعات االناسی و محلها افالک االناسی کام عرفت و هی درجات االناسی و اما
الجن فهم فی حظایر تلک الجنان بین السامء و االرض و هی اشعه الساموات و
انوارها التی بین السامء و االرض الن کینونتهم ظل کینونه االناسی و طاعاتهم ظل
طاعات االناسی و کذلک حال مراتب النار فعصاه الجن یسکنون الضحضاح و هی
ادخنه صاعده من النیران االصلیه فوق االرض علی طبع کل درک نعوذبالله و عصاه
االناسی یسکنون النیران االصلیه نستجیر بالله و اما اوالد الزنا فالی سبعه ابطن فان
عصوا فمع االناسی و ان اطاعوا فمع الجن لقوه استعدادهم فی العصیان و ضعفه
فی الطاعه و اما املجانین فیجدد لهم التکلیف فان اطاعوا او عصوا فمع الجن اللهم
اال انیرفهم شفاعه الشافعین و اعلم ان الطاعه الخالصه هی کلمه النجاه فان کانت
تامه الحروف ترفع صاحبها الی الجنان فان کانت ناقصه او ضعیفه تقرص عن رفع
صاحبها فان ارشق علیها نور شفیع اتم الکلمه او قویها فرفعت بصاحبها الی درجه
تقتضیها و اال فیبقی فی محله و ذلک هو رس نفع االعامل لحی او میت.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»13
قاعده
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اعلم ان الله سبحانه خلق االنسان کلمه تامه امنوذج العامل فجعل فیه من کل جزء
من اجزاء العامل قبضه تدل علی بیدر العامل فجعل فیه من العرش قبضه فخلق منها
قلبه و هو مظهر عقله و من الکرسی قبضه فخلق منها صدره و جعله مظهر نفسه
و من السامء السابعه قبضه و جعلها تعقله و من السادسه قبضه و جعلها علمه و
هام ظهوران من باطن العرش و الکرسی فالتعقل فعل العقل و تأییده و العلم فعل
النفس امللکوتیه و تأییدها و من الخامسه الوهم و هو مرکب من اثر الفلکین
فمعنویته من اثر التعقل و جزئیته من اثر العلم و من الرابعه وجوده الثانی و مادته
و طبیعته و من الثالثه الخیال و هو ظاهر الوهم و من الثانیه الفکر و هو ظاهر
العلم و من االولی قبضه خلق منها حیوته و من االرض ای ارض الطبایع حصه و
قبضه خلق منها جسده و جعل فیه من النار عینه و من الهواء اذنه و من املاء شمه
و من الرتاب ذوقه و من املجموع ملسه .و کل واحده من هذه القبضات مرکبه من
ماده و صوره بحسب رتبتها و لطافتها و کثافتها بعضها فوق بعض درجه و املراد
بهذه القبضات القبضات الذاتیه ال العرضیه و هی کلها صالحه النیطیع الله االنسان
بها و النیعصی علی ما تقدم اال انه اذا اطاع یطیع مبقتضی وجوداتها و اذا عصی
یعصی مبقتضی ماهیاتها و الطاعه هی امتثالها المر الشارع و نهیه اللذین هام حامال
نوره و شعاعه املنبث علی القوابل و املعصیه هی امتناعها عن االمتثال و مخالفتها
فعلیها من ذلک النور و االمتثال او املخالفه وجود رشعی هی به مومنه او کافره و
هذا الوجود الرشعی هو العله الغائیه للوجود الکونی مقدم علیه وجودا و موخر
عنه ظهورا ذاتی متقدما علیه و وصفی متأخرا عنه نظیره کون املاهیه موجوده
فالوجود مقدم علیها و متذوت متقدما و ظاهر علیها علی الوصفیه.
بالجمله ذلک الوجود الرشعی هو الجنه و النار و ذلک الوجود الکونی بطاعته فی
الجنه و بعصیانه فی النار و للطاعه درجات بحسب تلک املراتب املذکوره فانه ان
اطاع یطیع الله بعقله و نفسه و تعقله و علمه و وهمه و طبعه و خیاله و فکره و
حیوته و تلک الطاعات هی مراتب الجنان فکل جنه فوق سامء و فی خالل االعلی
کام مر و قال الله سبحانه التفتح لهم ابواب السامء و الیدخلون الجنه و الجنه
الثامنه فوق الکرسی فی خالل العرش و هی جنه عدن و هی التی ارضها الکرسی و
سقفها عرش الرحمن و جمیع هذه الجنان مظاهر رحمه الرحمن و هی حقیقتها و
اذا عصی نعوذ بالله بهذه املراتب فکل رتبه من وجوده الکونی یتصور بصوره عصیانه
و هی الوجود الرشعی علی ما وصفت و ذلک الوجود الرشعی هو النار و لها مراتب
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اولیها فی االرض االولی ارض املوت و ثانیتها فی االرض الثانیه ارض العادات و ثالثتها
فی ارض الطبایع و رابعتها فی ارض الشهوه و خامستها فی ارض الغضب و سادستها
فی ارض االلحاد و سابعتها فی ارض الشقاوه و ذلک ان النار بجمیع طبقاتها فی
االرض و الظاهر ان االبواب السبعه لکل طبقه و قد یراد بها الحواس الخمس و
الجسد و النفس و لو قیل الحواس الخمس و البطن و الفرج ملیکن بعیدا بل هو
اولی و قیل الحواس الخمس و الخیال و الوهم و الاعرف خصوصیتهام اال انهام فی
الحیوانات اقوی من سایر املشاعر و قد یراد بها النفس و العلم و الوهم و الخیال و
الفکر و الحیوه و الجسد فهذه ابواب یتوصل االنسان بها الی النار ای اهل کل طبقه
یتوصل بها الی النار و الی الجنه ای اهل کل درجه یتوصل بها الی الجنه و قد یقال
ان االبواب هی الطبقات و ذلک ان النفس بقول مطلق لها علم و وهم و خیال و
فکر و روح و جسد فهذه السته سته صالحه للطاعه و املعصیه فان اطاعت فصورتها
الرشعیه جنه و علیون و ان عصت فنار و سجین و اما السابعه فهی النفس و هی
اعظم االبواب و اکربها و اسفلها فی النار و اعالها فی الجنه و للمطیع تعقل زاید
علی السبع و هو یطیع و الیعصی فهو باب للجنه فالجنان مثان و النار سبع و اما
الوجود الثانی فمقامه مقام املاده لیس فیها طاعه و ال معصیه فتدبر و ذلک العقل
هو طریق الجنه و هو الرصاط املمدود علی النار و هو ادق من الشعر و احد من
السیف الیسلکه اال العقالء جعلنا الله منهم و هم املطیعون لله فیام امر و نهی
فاملتقون الذین لیس لهم ذلک العقل الدقیق ففیهم تجسم العقل و غلیظه و هو
الطاعات فلکل منهم مقام معلوم.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»14
قاعده
فی االشاره الی ملئکه الجنه و النار و عدد الزبانیه و هم الذین قال الله فیهم علیها
تسعه عرش  .و ما جعلنا اصحاب النار اال ملئکه و ما جعلنا عدتهم اال فتنه للذین
کفروا اعلم ان الحکامء فی امللئکه علی اقوال ناشئه عن خرص و تخمین فمنهم من
زعم ان امللئکه نفوس السعداء کام ان الشیاطین نفوس االشقیاء و منهم من زعم ان
امللئکه هم القوی و اما املترشعه فهم یقولون بظواهر الکتاب و السنه انهم خلق
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مستقلون لهم نفوس و ابدان و اجنحه مثنی و ثلث و رباع و یزید الله فی الخلق
ما یشاء و الحق معهم اال انهم الیعرفون رتبتهم و مقامهم و معرفتهم حقیقه من
املشکالت و هم اعلی اجناس و املقصود بیانه هنا الذی هو املشکل جنس الحفظه
و الکتبه و املدبره و املقدره و امثالهم کجربئیل و اعوانه و میکائیل و ارسافیل و
عزرائیل و اسمعیل و اعوانهم.
اعلم ان هذا الجنس من املالئکه هم الوسائط بین االمر و املأمور و احتیج الیها
لنقصان املأمور عن التلقی عن االمر و کون االمر من عامل الرسمد او الدهر و کون
املأمور من عامل الدهر او الزمان و منزلتهم منزله الباء فی مررت بزید فان اثر الفعل
بسبها یتعلق بالفعل و ذلک کام انه قد یکون الجسد بسبب کثافته غیر قابل للتأثیر
عن االکسیر اما لشده کثافته و اما لشده لطافه االکسیر فیوضع بینهام ما یالیم
االکسیر و یتأثر به تأثرا فاضال ثم یوثر فی الجسد باملالمئه فالجل ذلک احتیج فی
االیجاد الی رابط و بهذا املعنی ایضا یصح اطالق املالئکه علی العالین النهم وسائط
بین الله و بین خلقه و علی املالئکه الکروبین النهم وسائط بین العالین و سایر
الخلق و علی الشیعه کام هو باطن قوله تعالی و ما جعلنا اصحاب النار اال مالئکه
النهم الوسائط بین الحجج و سایر الرعیه و هکذا کل واسطه بین عال و دان و منثل
لک فی خلق زید الی رتبه املالئکه حتی تعترب به فی سایر الوارد.
اعلم ان لزید خلقین خلقا اولیا و خلقا ثانویا اما الخلق االولی فهو جهته الفعلیه و
اما خلقه الثانوی فهو جهته املفعولیه و املالئکه من رتبه املفعول و واسطه بین الفعل
و املفعول فاذا نظرنا الی مقام مفعولیته رأینا اول مراتبه مقام املاده و وجدناها
مرتبطه بعامل الغیب و مقام الفعل باعالها الذی هو الطبیعه و مرتبطه بعامل الشهاده
الذی هو املثال و الجسم و الجسم هو متام املثال فاملاده هی مقام املالئکه و هی
شبیهه فی تجردها باالعلی و فی غلظتها و اقرتانها باالدنی و هی تتلقی االمداد من
الفعل و تودی الی املفعول و هی التی ترسم آثار االمر العالی فی لوح املفعول و
هی خلق مستقله بالنسبه الی املفعول الذی هو الجسم و ان کان من اجزاء عامل
زید کام ان املالئکه من اجزاء العامل الکبیر و ان کان وجودهم مستقال بالنسبه الی
ما وکلت به فافهم و لیس رشط استقالله خروجه عن عرصه ما وکل به فملک النار
ناری و ملک الهواء هوائی و ملک املاء مائی و ملک الرتاب ترابی و مالئکه زید
زیدیون کام ان مالئکه الجسم جسامنیون و الروح روحانیون و هکذا و فی جمیع
صفحه | 116

املقامات امللک خلق مستقل غیر ما وکل به و هذه النسبه التی ذکرنا یجری فی کل
مرتبه و کل شیء ففی کل مرتبه و کل شیء یکون امللک املاده التی فی الخلق الثانی
بالنسبه الیه و هی ملک له اجنحه بها یسیر الی مبدئه و یستمد و تلک االجنحه
جهات طبایعه و هی علی الوان مختلفه بحسب تلک الجهات و بعدد تلک الجهات
و هو غیر ما وکل به و ان کان من اجزاء عامله و هو ضعیف االختیار جدا النه وجود
منفرد و ان کان له انیه ضعیفه من املادیه الیعبأ بها بالجمله هذا العامل مرکب من
جهات فعلیه و جهات مفعولیه اما جهات فعلیته فالسموات و اما جهات مفعولیته
فالعنارص و الطبایع فاملالئکه السفلیه الطبیعیه هی املواد املأخوذه من الطبایع و
هم طبیعیون و اما املالئکه العلویه فهم فی السموات فان لها فی رتبتها ایضا مقام
مفعولیه فالشمس هی مقام الطبیعه و املاده و االفالک السته مقام املثال و الجسم
فاذا مقام املالئکه الفلک الرابع و فیه البیت املعمور له ارکان اربعه و قد وکل بها
املالئکه االربعه میکائیل و ارسافیل و عزرائیل و جربائیل فهوالء مالئکه االمداد ملا
دونهم و االستمداد من العرش و الکرسی اللذین هام بالنسبه الی االفالک الخلق
االول و مقام الفعل فهوالء املالئکه الیتجاوزون البیت املعمور و الیصلون الی سدره
املنتهی التی هی فی الکرسی و تنتهی الیها اعامل الخلق ای وجوه االعامل هی فی
الکرسی التی هی اللوح املحفوظ و کذلک اذا نظرت الی العرش و الکرسی فی
مقامهام فالعرش له مقام الفعلیه و الکرسی له مقام املفعولیه ففی الکرسی مالئکه
سفلیه بالنسبه استمدادیه من العرش و امدادیه ملا دونه و فی العرش ایضا مالئکه
فی مقام مفعولیته بنفسه فی مقام مادته الثانیه و له ایضا اربعه ارکان و لکل رکن
ملک فعلی امدادی ملن دونه و استمدادی من حیث نفسه اذ خلق بنفسه فی حده
و هم املالئکه العالون و حمله العرش و علی هذه فقس ماسواها فی جمیع العوامل.
ففی الکرسی بروج اثناعرش و االفالک دونه سبعه و لکل ملک موکل بتدبیره و اجرائه
مجراه و ادارته علی حسب ماشاء الله و هذه املالئکه التسعه عرش هی کلیات
مدبرات العامل و مایجری فی السفلیات من مرادات الله و امداداته و هم الذین
یهیئون اسباب الطاعه للمطیعین و اسباب املعصیه للعاصین الن الله سبحانه علم
الخلق علی ما هم علیه فی سابق علمه و علمه اولی بحقیقه التصدیق و هو غیر
متهم فی علمه فخلق الخلق کام علم و اخرجهم من املواد السفلیه العرضیه و هیأ
للمطیعین اسباب الطاعه و وفقهم لالمتثال ملا علم انهم اهل الطاعه و لوال ذلک
ملیقدروا علی طاعه و هیأ للعاصین اسباب املعصیه و خلی لهم الرسب و مکنهم من
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املعصیه اذ لوال ذلک ملیقدروا علی معصیه فبنعمته قوی اهل الطاعه علی طاعتهم
و بقوته قوی اهل املعصیه علی معصیتهم و ذلک امر مبهم علی غیر اهله و رس
منمنم و ذلک تقدیر العزیز العلیم فاملالئکه التسعه عرش لتهیئه االسباب للعاصین
هم زبانیه جهنم و الزبانیه جمع زبنی مأخوذ من الزبن مبعنی الدفع قال فی املعیار
الزبانیه کالعالنیه عند العرب الرشط کغرف و سمی بذلک بعض املالئکه لدفعهم
اهل النار الیها و هم تسعه عرش و هو قوله تعالی علیها تسعه عرش قال بعضهم
واحدها زبانی و قال آخر زبنیه کسلسله و العرب التکاد تعرف هذا و تجعله من
الجمع الذی ال واحد له کابابیل و عبادید الی ان قال او واحدها زبنی کجسم بیاء
النسبه انتهی.
و الشاهد علی ان هذه النجوم مدبرات ما روی عن ابیعبدالله 7قال ان الله تبارک
و تعالی خلق روح القدس و ملیخلق خلقا اقرب الیه منها و لیست باکرم خلقه علیه
فاذا اراد امرا القاه الیها فالقاه الی النجوم فجرت به انتهی .فروح القدس بنفسه
موکل بالعرش فیلقی الیه االمر من الله سبحانه و هو یلقی الی اولئک املالئکه و هم
یدیرون النجوم علی حسب ما امر الله سبحانه بالجمله هذا فی العامل الکبیر و اما
فی العامل الصغیر ای االنسان ففیه ایضا عمره سنه واحده فیه استکامل نفسه من
بدو ظهورها الی کاملها و له فصول اربعه کل فصل ثلثون سنه فی االکرث و قد یکون
اقل علی حسب اختالف البنی و لکل فصل اول و اوسط و آخر و عندی علی االصح
سن الهرم شتاء و قیل خریف و سن الکهوله الشتاء و امنا عربنا بفصول الجسد عن
فصول النفس لخفائها فی النفس و املقصود فصول النفس النها الکرسی فی االنسان
الذی هو العامل الصغیر و له عقل و علم و وهم و وجود الحسی و خیاله و فکره و
حیاته و علی کل من هذه التسعه عرش ملک موکل جزئی فاما یکون الشخص علی
الفطره فهذه املالئکه یدیرون امره و یسوقونه الی الجنه و اما یکون علی الفطره
املبدله فهذه املالئکه یسوقونه و یزبنونه الی النار فلکل شخص زبانیه تسعه عرش
هم اعوان املالئکه الکلیه التی فی العامل الکبیر کام سمعت و لو قال قائل انهم
املوکلون بالعنارص االربعه و القوی الخمسه النباتیه و القوی الخمسه الحیوانیه و
القوی الخمسه املثالیه لکان له وجها وجیها فان هذه املالئکه هم الذین یزبنون
املغیرین للفطر الی النار و فی العامل الکبیر هم املوکلون باخراج ما فی قوی العامل
الی الفعلیه و فی العامل الصغیر فی کل نفس منهم اعوان فمن کان علی الفطره و
کان طیب الطینه یخرجون من کمونه الی شهوده فعلیات هی صور الثواب و من
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کان مغیرا مبدال و کان خبیث الطینه یخرجون من کمونه الی شهوده فعلیات هی
صور العقاب فهم زبانیه جهنم لقوم و سدنه الجنان الخرین.
واعلم ان السدنه یسوقون املومنین الی الجنه فی الدنیا و الربزخ و االخره و الزبانیه
یزبنون الکافرین الی النار فی الدنیا و الربزخ و االخره و هم فی االجسام کالروح فی
الجسد و املعنی فی اللفظ و الناس ماداموا فی الدنیا یشهدون االجسام و الیشهدون
ارواحها کمن یسمع اللفظ و الیعرفون املعنی قال الله سبحانه مثل الذین کفروا
کمثل الذی ینعق مبا الیسمع اال دعاء و نداء صم بکم عمی فهم الیعقلون فالجل
ذلک الیرون املالئکه و سوقهم و زبنهم و ملا کان الجنه فی الدنیا ایضا علی صوره
الحسنات و النار علی صوره السیئات و الطبایع متغیره علی حسب االختالف و
الطاعات منافره للطبیعه املتغیره مومله و مالیمه للطبیعه االصلیه و املعاصی منافره
للطبیعه االصلیه مالمئه للطبیعه املتغیره و لرمبا یشاب الطاعه مبنافر للفطره و یشاب
املعصیه مبنافر للطبیعه املغیره فیشتبه االمر علی املطیعین و العاصین و لشوبهم
مدارکهم بالحق و الباطل و باالعراض و االمراض الیحسون باملالیم و املنافر کام
ینبغی فاذا تخلصوا عن هذه االعراض و التغیرات او رقت و اضمحلت باملجاهدات
شاهدوا ما یالیم الفطره فیلتذون منها و ما ینافر فیتأملون منها و شاهدوا اولئک
املالئکه الذین مکنوهم من الطاعات و ساقوهم الی الجنان و اولئک املالئکه الذین
مکنوهم من املعاصی و زبنوهم الی النیران فان املالئکه فی عامل الشهاده غیب اذ
هم کاالرواح لالجسام و النفوس الناقصه ملا تتجرد و ملا تفارق االجسام فهم منهمکون
فی االجسام و الیشاهدون االرواح و اذا فارقت االجسام قرسا او اختیارا شاهدت و
یوم یرون املالئکه البرشی یومئذ للمجرمین فانهم یدرکونهم زابنین لهم الی جهنم
باجراء االعامل غیر املالمئه للفطره االلهیه فیعذبون فیها بوصول غیر املالیامت الرصفه
نعوذبالله.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»15
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فی االعراف املشار الیه فی االیه و علی االعراف رجال یعرفون کال بسیامهم اعلم ان
االعراف لغه جمع عرف کقفل و اقفال و العرف هو الشعر النابت علی رقبه الفرس
و الجود و املعروف و الرفق و االحسان و الرمل املرتفع و املکان املرتفع و ظهر الرمل
املرشف و التتابع و منه و املرسالت عرفا و اعلی الریح او العرف بالکرس کجسم و
اجسام مبعنی الصرب او العریف مبعنی الرئیس و النقیب کرشیف و ارشاف و روی
عن الصادق 7االعراف کثبان بین الجنه و النار و هو یناسب عرف الفرس و الرمل
املرتفع و ظهر الرمل و اعلی الریح و عن امیراملومنین 7نحن االعراف نعرف انصارنا
بسیامهم و الظاهر انه جمع عریف کرشیف و ارشاف و هو رئیس القوم و النقیب
یسمی بذلک النه یعرف درجه کل احد و مقامه و عنه 7نحن االعراف الذین الیعرف
الله اال بسبیل معرفتنا و هذا املعنی یناسب العریف مبعنی الرئیس و سمی بذلک
النه املعروف و عنه 7نحن االعراف یوقفنا الله عزوجل یوم القیامه علی الرصاط
فالیدخل الجنه اال من عرفنا و عرفناه و الیدخل النار اال من انکرنا و انکرناه و هذا
املعنی یناسب العریف مبعنییه و فی البصایر عن الباقر 7ان االعراف رصاط بین
الجنه و النار فقوله تعالی و علی االعراف رجال یعنی علی الرصاط و علی روایه انها
کثبان یعنی علی ذلک الکثبان و التنافی بین الروایتین المکان ان یکون الکثبان علی
الرصاط کام یکون علیه عقبه و املقصود مکان مرتفع علی الرصاط علیها الرجال
یشاهدون املارین علی الرصاط و لک انتقول التنافی بین هاتین و بین انها هم ملا
روی عن امیراملومنین 7نحن االعراف نوقف یوم القیامه بین الجنه و النار فالیدخل
الجنه اال من عرفنا و عرفناه و الیدخل النار اال من انکرنا و انکرناه و ذلک بان الله
تبارک و تعالی لو شاء عرف الناس نفسه حتی یعرفوا حده و یأتوه من بابه و لکنا
جعلنا ابوابه و رصاطه و سبیله و بابه الذی یوتی منه انتهی .فهم االعراف و هم
االبواب و هم الرصاط و السبیل فالتنافی و اما ما رواه فی الکنز انه سئل الباقر عن
اصحاب االعراف فقال انهم قوم استوت حسناتهم و سیئاتهم فان ادخلهم النار
فبذنوبهم و ان ادخلهم الجنه فربحمته فالتنافی بینها و بین ما سبق فان االعراف
هم االمئه و هم الرصاط و هم الکثبان و اصحاب االعراف شیعتهم و اصحابهم و هم
الذین بقوا بعد ما دخل اهل الجنه الجنه و اهل النار النار فلمیکن لهم حسنه راجحه
تجرهم الی الجنه و ال سیئه راجحه تجرهم الی النار فبقوا مع االمئه :حتی یحکموا
فیهم بحکمهم و هم الذین یشیر الرجال الیهم فیقولون أهوالء الذین اقسمتم
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الینالهم الله برحمه و یتوجهون الی املشار الیهم و یقولون ادخلوا الجنه فتبین مام
ذکرنا ان لالعراف اطالقات و کلها تجتمع فی آل محمد :و لنعم ما قال الشاعر:
ما فی الدیار سواه البس مغفر و هو الحمی و الحی و الفلوات

فاالعراف حقیقه هی هم صلوات الله علیهم و الینافی انتکون ایضا کثبانا بین الجنه
و النار فان ذلک الکثبان ظهور شأن من شئونهم و هو شأن ارشافهم علی الفریقین
و علو مقامهم علی الدارین و وقوفهم علی الطتنجین فتمثل شأنهم ذلک بالکثبان
و متثل شأن کونهم سبیل الله و رصاطه برصاط بین الجنه و النار یمیز علیه املومن
و الکافر و یعرف.
بالجمله تحقیق هذا املقام یحتاج الی بسط املرام و هو ان الله سبحانه خلق العقل
الکلی الذی هو عله العلل اول شیء و هو نور و خیر و کامل و له انوار ساطعه و
ارشاقات المعه قد عبق القوابل االمکانیه بحیث ملیحرم عن نوره شیء الن التکلیف
غایه الخلق و مناطه العقل اال ان ذلک النور کلام کان اقرب الی العقل الکلی کان
اقوی و اشد و ابسط و اوحد و کلام ترامی الی البعد ضعف و انکرس سورته فکان
فی التمثیل بالسطوح کاملثلث قاعدته عند العقل و رأس الزاویه املقابله فی غایه
البعد و خلق الجهل فی الطرف املقابل فصعد منه ابخره و انترش منه ظلامت و
ترامی الی عند العقل و لکن کلام کانت الظلمه اقرب الی الجهل کانت اقوی و اشد
سوادا و کلام بعد کان اضعف فکان قاعده مثلثها عند الجهل و رأسه عند العقل و
املثلثان متداخالن و لیس جزء من نور العقل اال و معه ظلمه الجهل فهام عند التمثیل
من وجه کام فی الهامش فمنتصف املثلثین مقام تساوی النور و الظلمه و کلام
یصعد صاعدا یزداد النور و ینقص الظلمه و کلام ینزل نازال فعلی العکس فمن خلق
من النصف االعلی و نوره اکرث من ظلمته طاعته التی هی مقتضاه عقله اکرث و کفه
طاعاته اثقل و هو من اهل علیین و الجنه و الحسنات یذهنب السیئات ذلک ذکری
للذاکرین و سیصعد الی الجنه و من خلق من النصف االدنی و ظلمته اکرث معصیته
التی هی مقتضاه جهله اکرث و کفه معاصیه اثقل و هو من اهل سجین و النار و
سیهبط الیها و لذا شبه بالحجر الثقیل الهابط ثم قست قلوبهم من بعد ذلک فهی
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کالحجاره او اشد قسوه و من کان من اهل الوسط و خلق منه لیس له مزید طاعه
یجره الی الجنه و ال مزید معصیه یجره الی النار فهم قوم استوت حسناتهم و
سیئاتهم فهم علی الرصاط بین الجنه و النار فنادوا اصحاب الجنه ان سالم علیکم
ملیدخلوها و هم یطمعون و اذا رصفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا
التجعلنا مع القوم الظاملین و اما الرجال صلوات الله علیهم فهم املحیطون علی
القاعدتین املرشفون علی اهل الجنه و النار و االعراف فاهل الجنه یجدونهم حیث
یحبون و اهل النار یجدونهم حیث یکرهون و اهل االعراف یجدونهم حیث یتحیرون
فیخاطب الرجال اهل النار مشیرین الی اصحاب االعراف هوالء الذین اقسمتم
الینالهم الله برحمه فیخاطبون اصحاب االعراف ادخلوا الجنه ال خوف علیکم و ال
انتم تحزنون فیدخلون الجنه لتأصل النور و اضمحالل الظلمه فی جنبه و سبق
الرحمه الغضب و کون الله اهل التقوی و اهل املغفره و تثقیل عنایه الرجال جانب
الطاعه فالرجال قامئون علی کل نفس مبا کسبت.
و ال بأس بان تأول االیه بان املراد من الرجال هم الکاملون القامئون علی االعراف
جمع عرف مبعنی املعروف فهم الکاملون فی املعروف فی العلم و العمل العارفون
بالله و صفاته و افعاله و عبادته و رسله و حججه و رشایعه املتقربون الی الله
بالنوافل حتی کان الله سمعهم و برصهم و یدهم فیبرصون بالله و یسمعون به و
صدق علیهم تأویل قوله تعالی قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و املومنون
و قوله 9اتقوا فراسه املومن فانه ینظر بنور الله و صاروا من اهل التوسم و اهل علم
الیقین و صدق علیهم قول امامهم ان لنا مع کل ولی اذنا سامعه و عینا ناظره و
لسانا ناطقا فهوالء ینظرون الی من نجی و یعرفون بم نجوا و الی من هلک و
یعرفون بم هلکوا فیعرفون اهل الجنه و اهل النار فهوالء فی الدنیا ینادون بلسان
اعاملهم و اخالقهم اهل الجنه ان سالم علیکم ملیدخلوها بعد فی الدنیا و هم
یطمعون انیدخلوها اذا ماتوا دخوال وجودیا و اذا رصفت ابصارهم تلقاء اصحاب
النار قالوا ربنا التجعلنا مع القوم الظاملین فهم ماداموا فی الدنیا واقفون بین الجنه
و النار و یعلمون انهم ان دخلوا الجنه فبفضل الله النهم الیودون حق الربوبیه و
ان دخلوا النار فبعدل الله و مقتضی سیئاتهم و نادی اصحاب االعراف و اصحاب
االمر و اصحاب کل معروف و خیر و هم امئتهم و حججهم الذین قام اولئک العلامء
معهم علی مواقف املعرفه کام فی الدعاء اللهم اجعلنی مع محمد و آل محمد فی
کل عافیه و بالء و اجعلنی مع محمد و آل محمد فی کل مثوی و منقلب اللهم
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اجعل محیای محیاهم و مامتی مامتهم و اجعلنی معهم فی املواطن کلها و التفرق
بینی و بینهم انک علی کل شیء قدیر فنادی امئتهم الذین معهم رجاال من اهل النار
یعرفونهم بسیامهم بالتوسم کام قال تعالی ان فی ذلک الیات للمتوسمین و قال
یعرف املجرمون بسیامهم فیوخذ بالنواصی و االقدم أهوالء مشیرین الی شیعتهم
الذین هم عند املنافقین رشار خلق الله و الیدخلون الجنه الذین اقسمتم الینالهم
الله برحمته فخاطبوا شیعتهم ادخلوا الجنه بعد موتهم ال خوف علیکم و ال انتم
تحزنون و یوید هذا التأویل ان یوم القیامه تبلی الرسایر و کل احد یعرف املومن و
الکافر و ال مدح فی معرفتهام لرجال خاص و قوله ربنا دعاء و عمل و هام بالدنیا
اولی و ان کانا فی االخره ایضا علی حسبها و هذا التأویل الیمنع عن سایر املعانی
کام ان الرصاط فی التأویل هذه الرشیعه املقدسه فی الدنیا و مع ذلک فی االخره
رصاط کام وصفوه فافهم.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»16
قاعده
فی شجره طوبی قال فی املعیار الطوبی بالضم و قرص االخر مبعنی الطیب بالکرس
و الحسنی و الخیر و الخیره و بغیر االلف و الالم شجره فی الجنه الی ان قال او
الجنه کطیبی کضیزی و اصل طوبی طیبی قلبت الیاء واوا ملجانسه الضمه و طوبی
لک و طوباک باالضافه ایضا لغتان او طوباک لحن انتهی .فعن الصادق 7طوبی
شجره فی الجنه اصلها فی دار علی بن ابیطالب 7و لیس من مومن اال و فی داره
غصن من اغصانها و عن النبی 9طوبی شجره فی الجنه اصلها فی داری و فرعها فی
دار علی 7فقیل له فی ذلک فقال داری و دار علی فی الجنه مبکان واحد و روی فی
االخبار فی صفتها لو ارسل طایر فی اصلها ما دارها سبعامئه عام و روی ورقه منها
تستظل تحتها امه من االمم و روی طوبی شجره فی الجنه اصلها فی دار النبی
محمد 9و لیس من مومن اال و فی داره غصن منها التخطر علی قلبه شهوه اال اتاه
بها ذلک و لو ان راکبا مجدا سار فی ظلها مائه عام ما خرج منها و لو طار عن اسفلها
غراب ما بلغ اعالها حتی یسقط هرما و روی هی شجره غرسها الله تبارک و تعالی
بیده و نفخ فیها من روحه و ان اغصانها لرتی من وراء سور الجنه تنبت بالحلی و
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الحلل و الثامر متدلیه علی افواههم .و فی حدیث نثار فاطمه 3لقد امر الله طوبی
فنرثت علیهم من حللها و سندسها و استربقها و درها و زمردها و یاقوتها و عطرها
فاخذوا منه حتی ما دروا ما یصنعون به و لقد نحل الله طوبی ملهر فاطمه فهی فی
دار علی بن ابیطالب 7الی غیر ذلک من االخبار الوارده فی هذا املضامر.
اعلم انا قد قدمنا ان الجنه لها حقیقه اخرویه و هی جنه الربزخ و هی جنه الدنیا
و کذلک النار لها حقیقه اخرویه و هی نار الربزخ و هی نار الدنیا کام ان زیدا له
حقیقه اخرویه و هو زید فی الربزخ و هو زید فی الدنیا و کذلک العرش و الکرسی
و الساموات و االرض اال ان ما فی الدنیا یصفی سبعین مره فیکون برزخیا و ما فی
الربزخ یصفی سبعین مره فیکون اخرویا فالجنه فی الدنیا جمیع ما یصل الی النفس
من اللذات و املالیامت للفطره االصلیه و منها جمیع اعامل الخیر و الصفات الحسنه
و االخالق الزکیه و العلوم الدینیه الحقه و املعارف الحقیقیه و هی اعالها و اسفلها
اللذات البدنیه و لذا روی اسفلها اکل و رشب و اعالها العلم و روی االعامل صور
الثواب و العقاب فاالعامل الصالحه و العلوم الحقه صور الجنه فی الدنیا و االعامل
السیئه و العلوم الباطله صور النار فی الدنیا و من البین ان االعامل الصالحه و العلوم
الحقه اصلها و منشأها محمد و آل محمد :کام تقرأ فی الزیاره ان ذکر الخیر کنتم
اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه و فالحق معکم و فیکم و منکم و
الیکم و انتم اهله و معدنه فالخیر مطلقا شجره اصلها فی دار محمد 9و فرعها فی
دار علی و اوالده الطیبین و فاطمه الصدیقه :و فی دار کل نبی منها غصن و فی
دار کل مومن من تلک االغصان غصن و لکل غصن بعدد الخیرات التی یصدر من
ذلک النبی او املومن ورقه و هو حین عمله بذلک الخیر متمسک بورقه من اوراق
تلک الشجره فهی فی الدنیا بصوره الخیر و فی الربزخ تظهر بصوره تناسبه و فی
االخره بصوره تناسبها و علی ذلک جمیع نعیم الجنه فمن فتح الله عین بصیرته
یشاهد الجنه فی الدنیا قبل االخره و من استقام فطرته و خلصت عن االعراض بقدر
ما یمکن فی الدنیا التذ من االعامل الصالحه و العلوم الحقه غایه االلتذاذ بحیث
الیبتغی عنها بدال و الیشتهی عنها حوال و الیساوی لذتها شیء من لذات اهل الدنیا
و اما التذاذ اهل املعاصی مبعاصیهم فامنا هو التذاذ فطرتهم املبدله و فی حال
غفلتهم عن الفطره االصلیه و لذلک اذا رجع الی الحق تأمل من اعامله غایه التأمل و
کذلک املومن یتأمل من معصیته بقدر تخلصه و هو رس قوله 7من رسته حسنته و
ساءته معصیته فهو مومن ای مستقیم الفطره فطره الله التی فطر الناس علیها.
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بالجمله الجنه فی الدنیا هی االعامل الصالحه و العلوم الحقه و اما النعیم الذی
یصل الی املومن فی الدنیا فهو انه الجل عبودیته یتقوی فیه رس الربوبیه و الهیمنه
علی مادونه فینقاد له و ینساق الیه علی حسب میله و شهوته و ارادته و ینجذب
الیه ما یناسبه و یوافقه من املوجودات و ما یسأله بحاجه کینونته العرضیه و فیها
ما تشتهیه االنفس و تلذ االعین اطعنی فیام امرتک اجعلک مثلی تقول للشیء کن
فیکون و رمبا یهیأ له من غیر اراده ظاهره الرادته الکلیه و النسیاق االمور و اتباعها
لرس وحده الربوبیه فیوفق له االسباب کام یهیأ له فی االخره و من نعیم الجنه شجره
طوبی و هی شجره کلیه توتی کل مثر و کل حلی و حلل و کل نعیم و جوهر و هی
حقیقه جمیع االعامل و العلوم الحقه و الخیرات و اصلها مام یلی املبدأ و فروعها و
اغصانها متدلیه فان اشجار الجنه قطوفها دانیه متدلیه فاصلها فی دار محمد و آل
محمد :فی جنه عدن فی باطن الکرسی و اغصانها فی سایر الجنات فی غیوب
الساموات و هی فی الربزخ کذلک علی صوره االظله و فی الدنیا کذلک علی صوره
الخیرات و لیس عند احد من حق اال ما خرج من بین محمد و آل محمد.:
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»17
قاعده
فی دوام تأمل اهل النار فی النار و قد اختلف منتحلوا الحکمه فی ذلک علی خالف
الکتاب و السنه و اجامع املسلمین و االدله العقلیه املطابقه لها لشبهات عرضت لهم
و حذوا حذو الیهود فی قولهم لن متسنا النار اال ایاما معدوده و کانهم ملیسمعوا
قول الله سبحانه کلام نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب و
قوله و فی العذاب هم خالدون و ال حاجه بنا الی ذکر شبهاتهم و ردها النا اذا
اوضحنا سبیل الحق عرف کل ناظر منصف ان ما سواه خطاء و حاید عن القصد.
اعلم ان الله سبحانه ذات بسیطه بحت بالفعل لیس فیها ترقب بوجه من الوجوه
فالنهایه لها بوجه من الوجوه فبعدم تناهیها احدیه و تجلت هذه الذات االحدیه
غیر املتناهیه بالکینونه االزلیه االولیه و هذه الکینونه هی اول ماتعرف الله به و ال
فرق بینها و بینه اال انها عبده و خلقه فتقها و رتقها بیده بدأها منه و عودها الیه
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فهی الذات الظاهره لها فعلیه وصفیه الیمکن تعقل ترقب فیه بوجه من الوجوه.
ثم تجلت هذه الکینونه فی املظهر االول و التعین االول ای القابلیه االولی و هذه
القابلیه هی تفصیل اجامل ظهور تلک الکینونه التی النهایه لها و مجاله تجلیها و
لخفاء االمر هنا نرتک تفصیل االمر و سنرشحه انشاءالله فی الدرجه االتیه ثم تجلی
هذا التعین االول املسمی بالوجود املطلق و االمر الفعلی بالخلق االول ای العقل و
تفصل فی مظهره جمیع فعلیات االمر الفعلی فحصل فی العقل نسبتان نسبه
حضوره عند االمر فهو فی هذه النسبه بالفعل رسمدی النهایه له اذ متثل به جمیع
االمر لیس له متثل غیره و نسبه بعض فعلیاته الی بعض فهو فی هذه النسبه جربوتی
له امتداد جربوتی و له آنات جربوتیه و کل آن منه مظهر فعلیه من فعلیات االمر
االعلی و کامل من کامالته و الظاهر من کل آن منه هو ذلک الوجود فانت اذا
نظرت فی کل مظهر ای فی کل آن رأیت الظاهر فیه ذلک الوجود املطلق و وجدته
صالحا الن یظهر فی جمیع تلک املظاهر و االنات فذلک الوجود املطلق فی هذا
اللحاظ امکان تلک املظاهر و صلوح الظهور فی تلک املظاهر و اما من حیث نفسه
فهو وجود فعلی الیلحظ فیه صلوح الظهور فی تلک املظاهر کالحیوان مثال فانک
اذا نظرت الیه من حیث هو هو وجدته حیوانا بالفعل و اذا نظرت الیه من حیث
الظهور فی الناطق و الصاهل و الناعق و امثالها وجدته امکان هذه الفصول ای
یمکن ان یظهر بالناطق و الصاهل و الناعق و امثالها فالحیوان امکان بالنسبه الی
املظاهر ال بالنسبه الی نفسه فانه کون بالنسبه الی نفسه و وجود بالفعل کذلک
الوجود املطلق امکان بالنسبه الی آثاره و ظهوراته و اما بالنسبه الی نفسه فهو
وجود بالفعل فح کذلک اقول فی الوجود املطلق ان له تدرجات رسمدیه فی التزییل
الفوادی و تلک التدرجات مظاهر لکامالت الکینونه العلیا یظهر فیها کامالتها و اذا
نظرت فی کل آن رسمدی و ال آن تجد فی کل آن تلک الکینونه ظاهره و جمیع تلک
التدرجات و ال تدرج بالنسبه الی الکینونه ازلیه موجوده بالفعل بالانتظار فهی فوق
ماالنهایه له مبا النهایه له و الیطلق علی تلک الکینونه امکان لعدم تدرجات فی
الوجود املطلق حقیقه فلو کانت لکانت الکینونه امکانها و اذ لیس فلیس فهی آیه
الوجوب و بدء االمکان من الوجود املطلق بالنسبه الی مادونه و اما بالنسبه الی
نفسه فأمخذ امکانیته دقیق جدا و هو انه مخلوق بنفسه و له من حیث املخلوقیه
تدرجات تزییلیه و من حیث نفسه فعلیه فحیث نفسه الفعلیه من حیث ظهوره فی
حیث مخلوقیته املتدرجه فی التزییل امکان فحیث مخلوقیته مسبوق باالمکان کام
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ان العقل مسبوق باالمکان الراجح و هو تزییله فتدقق فانه دقیق جدا فالوجود
املطلق من االمکان و هو االمکان الراجح فانه مخلوق بنفسه الیتوقف وجوده علی
غیره و هو هو فنفس املشیه امکان لها و هی مسبوقه باالمکان فی التزییل الفوادی
اال انها فی الوجود مساوقه مع االمکان الیعقل تقدم احدهام علی االخر و اما کونها
امکان مادونها فهو االمکان املقید و ذلک ان االمکان املقید هو نفس الوجود املقید
و الوجود املقید هو من متام املشیه و املشیه مشیه به ال من حیث نفسها فی نفسها
اذ هی من حیث نفسها وجود مطلق ال مشیه و املشیه اسم یقع علی الوجود املطلق
من حیث ظهوره فی املشاء ای العقل و حیث ظهوره هو ذلک الوجود املقید و به
یکون املشیه مشیه و کام ان الشیء شیء النه مشاء املشیه ایضا مشیه عند تعلقها
بالشیء فالوجود املقید هو حیث ظهور الوجود املطلق فی املظاهر العقلیه و آناتها
و هو آیه الوجود املطلق و ظهوره و نوره و هو ما اعطاه الوجود املطلق املظاهر
من اسمه و مثاله ان الحیوان لو فرض کونه مخلوقا بنفسه فنفسه امکان الحیوان و
الحیوان وجود مطلق ظاهر من ذلک االمکان و الحیوان من حیث ظهوره فی الصاهل
و الناعق و الناطق امکان مقید و حیث الظهور هذا غیر الحیوان بلحاظ نفسه من
غیر مالحظه ظهوره فیام دونه بل حیث الظهور یقع ماده للصاهل و الناهق و هو
حیث اشرتاکهام فکذلک لنفس الحیوان التی خلق بها ظهور فی الحیوان فهو امکان
مادی شخصی ثانوی فی الخلق الثانی بالنسبه الیه فللوجود املطلق خلقان خلق
اولی فی مقام نفسه و لها اعتباران و خلق ثانوی له ایضا اعتباران فاذا تم خلقه کان
مبجموعه خلقا اولیا نوعیا للعقل و للعقل خلق ثانوی له ماده هی الوجود املقید و
صوره هی عقلیته و خصوصیته و شخصیته و لذلک نقول ان ماده االفراد لیست من
حصص ذاتیه للنوع و امنا هی من حصص هی ظهور النوع و شعاعه و کذلک یرتامی
االمر هکذا الی انینتهی الی الجسم فالجسم املطلق مخلوق بنفسه بالنسبه الی
هذه البسایط املحسوسه فالجسم املطلق هو الخلق االول النوعی له ماده نوعیه
هی ظهور نفسه به و صوره نوعیه هی الجسمیه و بهام یتحقق الجسم املطلق و
هو من حیث ظهوره بالبسایط امکان مقید للبسایط و ماده شخصیه و لها صوره
هی صور البسایط فافهم فانه دقیق دقیق و بالتوجه الیه و امعان النظر فیه حقیق
حقیق و ما کنا بصدد بیان هذا الرس العظیم و امنا ذکرناه استطرادا و املطلب املنظور
ان کل حادث مرکب من ماده و صوره مادته جهته الی مبدأه و صورته جهه قبول
تلک املاده کام عرفت و قد ظهر رسه و الحمدلله.
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ثم ان الله سبحانه خلق الخلق لظهور رس التوحید و بروز حقیقه التفرید و هو العله
الغائیه کام قال کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف فخلق
الخلق علی فطره یمکن انیظهر منه ذلک الرس و هی الفطره التی فطر الناس علیها
التبدیل لخلق الله و النفی مبعنی النهی نحو الرفث و الفسوق و الجدال فی الحج
و خلقهم بحیث یمکنهم العباده التی هی ظهور تلک الغایه کام قال ما خلقت الجن
و االنس اال لیعبدون و الیتحقق العباده اال بالتمکن من املخالفه و املعصیه فمکنهم
من املعصیه بالعرض فحصل لبعض الخلق بسبب االقرتانات اعراض بها تغیرات
تغیرت فطرهم و هو قوله تعالی حکایه عن ابلیس و المرنهم فلیغیرن خلق الله
فاجابوا دعوه ابلیس حتی غیروا فطرهم و صارت الفطره املتغیره لهم فطره ثانیه
فالطاعات تناسب الفطره االصلیه و هی تستلذ منها و تستبشع املعاصی و تکرهها
و تتأمل منها و لذا روی من رسته حسنته و ساءته معصیته فهو مومن ای علی الفطره
املستقیمه املوافقه المر الله املحبوب االصلی و الطاعات تنافی الفطره املتغیره و
تستشبعها و تکرهها و تتأمل منها و تحب املعصیه و تستلذ منها و تتقوی بها و رمبا
یغفل صاحبها عن الفطره املتغیره و یتأمل من املعصیه و رمبا یلتفت الی املغیره
فتستأنس و ترس بها کام بکی یزید علی الذریه الطاهره حین غفلته عن الفطره
املغیره علی الفطره االصلیه و اما عند تذکر العداوه فلمیک یبکی و کام قد یرس
املومن عند الغفله عن املعصیه و اذا تذکر تأمل و استغفر و مثل الفطرتین ان الله
خلق بدن االنسان بحیث یستکره کل ننت و خبیث و قذر اذا کان صحیح املزاج و
یتنفر عنها و لرمبا یمرض و یحصل فی بدنه اخالط فاسده فیستلذ من بعض املنتنات
و البشعات و املرارات کالخمر و غیرها و رمبا یشتهی الرتاب و الخزف و الحجر و
رأیت امرأه کانت تأکل الفحم و تتوق نفسها الیه و الشک ان هذا املزاج مزاج مغیر
فاسد و یصعد من تلک االخالط ابخره فاسده تخالط الروح و تصور له بعض الخیاالت
الفاسده و تزین له بعض االشیاء الکریهه فیمیل روحه الی جنس تلک االخالط و اذا
زال مرضه یکره تلک الخبائث البته و یعود الی الصحه و اری جمیع ما یستحسنه
املرء من غیر ما استحسنه الشارع املعتدل الباقی علی فطره الله من فساد املزاج و
االرواح و قل من یخلو عن تغیر الفطره فالجل ذلک العربه بالعقول املتغیره بالعادات
و الطبایع و الشهوات و الغضب و االلحاد و الشقاوه و احتیج الی القسطاس
املستقیم قال الله تعالی وضع املیزان ان التطغوا فی املیزان و اقیموا الوزن بالقسط
و التخرسوا املیزان و قال و زنوا بالقسطاس املستقیم بالجمله کذلک قد یتغیر الفطره
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و یلتذ باملعاصی و االباطیل نعوذبالله فیکتسب اعامال تناسبها و یلتذ فی الدنیا من
تلک االعامل حال غفلته عن الفطره االصلیه فاذا مات و زال عنه االعراض الدنیاویه
املغطیه لعین فطرته املفسده لحواسه تأمل بفطرته االصلیه من تلک القبایح و تلک
االعامل لتدهرها ثابته له الزمه لعنقه قال تعالی و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه
فلتدهر تلک االعامل و لزومها عنقه و مخالفتها الدائم مع الفطره االصلیه یتدهر
تأمله و یدوم بدوام الدهر نعم اذا کان العمل السییء من اعراضه الدنیویه و ملیلزم
عنقه ینقطع عذابه فی الدنیا فان الله عدل الیجور و اذا کان من اعراضه الربزخیه
یدوم له طول الربزخ ثم ینقطع و یحرش و لیس علیه ذنب و اما اذا کانت املعصیه
من اعراضه الذاتیه فهی الزمه عنقه و ذلک ان زیدا له حقیقه و له اعراض حیوانیه
و اعراض نباتیه و اعراض جامدیه لیست منه و ال الیه و هذه االعراض لها حالتان
حاله فطره مستقیمه علی الوضع االلهی و حاله فطره مغیره و کذلک لحقیقه زید
حالتان حاله فطره الهیه علی مقتضی مشیه الله املحبوبه و حاله فطره مغیره
مکتسبه من االعراض فام صدر من اعراضه الدانیه من طاعه او معصیه فبدوهام
منها و عودهام الیها و ما صدر من حقیقه زید من فطرته االصلیه او املغیره فهی
دهریه الزمه لعنقه یحرش فیها فاذا حرش فی الطاعات کانت الطاعات دهریه و
مناسبه لفطرته االصلیه فتلتذ منها التذاذا دامئا و ان حرش فی املعاصی فهی صادره
من فطرته املغیره و هی قامئه بفطرته االصلیه و امنا هی فطره اصلیه مریضه فاذا
اضطرب الفطره االصلیه اضطرب املریضه لقیامها باالصلیه أالتری ان صاحب املزاج
الفاسد یشتهی الرتاب و یأکله و هو مجانس للمزاج الفاسد و لکن یورث له االستسقا
و السدد و یقتله و یشتهی الخمر و یلتذ منها و تورث له امراضا عدیده و الرضر
ملنافات الخبیث مع املزاج االصلی هذا و املزاج االصلی بنفسه مریض باملزاج الفاسد
و متأمل و الخبیث املشتهی یقوی املزاج الفاسد الذی هو بنفسه مرض املزاج االصلی
فیشتد مرضه و فیه تأمله فکلام یتقوی املزاج الفاسد یکون ارشاف االصلی علی الهالک
اکرث الن الفساد ضد الصالح و هالکه و بواره فیه اذا بلغ منتهی التضاد فاملعصیه و
ان کانت من جنس الفطره املریضه املغیره لکن الفطره املغیره بنفسها مرض االصلیه
و فیها هالکها فباملغیره تشتهی املعصیه و باالصلیه تتأمل دامئا أمل تسمع قوله تعالی
و ان استغاثوا یغاثوا مباء کاملهل فیطلبون املاء من املالک مع علمهم بانه الیسقیهم
اال الحمیم و لیس فی النار اال الحمیم و یسقیهم ماء کاملهل یشوی الوجوه بئس
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الرشاب و ساءت مرتفقا کاملریض الذی یشتهی الرتاب و کلام اکله ازداد سده و مرضا
و یمرض املزاج االصلی ال الفاسد و الفاسد یتقوی علی حذو قول الشاعر:
مسئله الدور جرت بینی و بین مناحب
لوال مشیبی ما جفا لوال جفاه ملاشب
فبذلک یدوم تأمل اهل النار و ملا کانت املضاده وصفیه ال ذاتیه الیبلغ املرض االعدام
بالکلیه فالیموت فیها و الیحیی کلام نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لبقاء
الذات و کونها منشأ ظهوراتها بخالف االمراض الدنیاویه فان الوجود الدنیاوی وجود
وصفی تألیفی و مضاده املرض له مضاده تامه أالتری ان التألیف ضده التفریق
فاملرض الدنیاوی رمبا یودی الی الهالک و الفناء الدنیاوی و اما الوجود الدهری
فالیضاده املرض الوصفی فالیعدمه و امنا یزیل وصف صحته فهو دامئا موجود مریض
فیدوم مرضه و تأمله بذلک فافهم فانه دقیق لطیف قد خفی رسه علی کثیر من
منتحلی الحکمه حتی اساطینهم و القول بان القرس الدائم محال قول سخیف فان
عله القرس اذا کانت دامئه دهریه دامت کام روی بنیاتهم خلدوا و اما عدم تأمل
االنسان فی الدنیا من معاصیه مع ما ذکرنا من الرس فی االخره ان الفطره االصلیه
لغفلتها و التهائها مبقتضیات الفطره املغیره و احتجابها بحجب االعراض الحیوانیه و
النباتیه و الجامدیه و کدوره حواسها و اشتباهها فی ان املعاصی مناسبه او منافره
لجهلها و اختالط کل منافر مبناسب و هو سبب االشتباه و متسک الشیطان به و لبسه
علی االنسان لیست تحس و تتأمل االتری انها اذا تذکرت تأملت و لذلک تلک
الکدورات لیست تلتذ من الطاعات کام تلتذ من املعاصی فاذا کشف عنها االغطیه
و صفی حواسها و زال اعراضها و خلصت فی االنسانیه و رصفت املعاصی و الطاعات
و زال االشتباهات و تفرقت االضغاث اشتد تلذذه و تأمله قال علی 7لو خلص الحق
ملیخف علی ذی حجی و لکن یوخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیأتیان جمیعا
و قال الله تعالی فکشفنا عنک غطاءک فبرصک الیوم حدید بل الیلتذ امرء بشیء
قبیح اال و یعیره محاسن او ینظر الی ما فیه من اضغاث املحاسن فیلتذ بها و یسکن
فطرته الیها فاذا خلصت االشیاء ظهرت املنافره التامه و حصل التأمل الشدید نعوذبالله
و کذلک یتأمل مام فرط من فارق االعراض وجدانا و حصل له تخلص علمی و من
مات فقد قامت قیامته و موتوا قبل انمتوتوا کال لوتعلمون علم الیقین لرتون الجحیم
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فتدبر و انصف واحمد الله علی ما منحک من هذا البیان الواضح الرشیق الدقیق و
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هدانا الله.
و اعلم ان اهل النار الیکادون یألفون النار و الیستحیلون الی النار ابدا فان الفطره
االصلیه قامئه مبشیه الله محفوظه و قد عریها عرض فغیرها بخذالن الله فی الدنیا و
لوال بقاء االصل ملا بقی الفطره املغیره فانها التقع محل العنایه و التخلق و املرض
یحتاج الی املریض و االخره دهریه ما فی الدنیا فلو فرض االستحاله لکان الالزم ان
الیعذب االنسان ابدا فی االخره و انیکون الفطره املغیره متعلقه املشیه و هذا کالم
من علمه مأخوذ من املحسوسات فزعم ان الفطره االصلیه تستحیل کام یستحیل
الخمر خال و هو اشتباه محض فان الخلیه و الخمریه وصفان متضادان یزول احدهام
مبجیء االخر االتری ان الخلیه الیزیل الجسمیه فکذلک الفطره االصلیه الذاتیه
التستحیل الی العرض املغیر للوصف نعم ان االصلیه کان لها مبعارشه املستقیمین
اعراض مستقیمه تناسب ذاتها القامئه باملشیه املحبوبه فاذا عارش املنحرفین زال عنه
تلک االعراض و لحقته اعراض منحرفه تنافی ذاته و ذلک ان الله سبحانه خلق
الفطره االصلیه فطره صالحه الن یستخرج منها صور محبوبه باسباب بالذات و
صالحه الن یستخرج منها صور مبغوضه باسباب بالعرض لتحقق الطاعه و االعراض
املغیره یزیل الصور املحبوبه املوافقه المر الله و التفنی اصل الفطره الکونیه و ذلک
ان السعاده و الشقاوه صورتان تعرضان الفطره االصلیه اال ان السعاده تناسب االمر
املحبوب و تناسب ما خلقت الفطره له بالذات و الشقاوه تخالف االمر و ما خلقت
الفطره له بالذات و انکانت صالحه للشقاوه بالعرض لتامم االختیار و حصول الطاعه
فاهل النار التستحیل فطرتهم االصلیه فتکون مخلوقه للشقاء بالذات فصوره الشقاوه
تنافر ذاتیتها ابدا فتتأمل ابدا بل کلام یبقی العاصی فی النار یشتد عذابه لشده متحض
العصیان فی املخالفه و شده تخلص النفس شیئا بعد شیء و یشتد ذکاء حواسها
بصعودها الی مبدئها و لو راجعت الی ادله القوم بعد ما ذکرنا لوجدتها ادله قرشیه
ظاهریه و هی اوهن من بیت العنکبوت.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»18
قاعده
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فی معنی تجسم االعامل و هیهنا اصل رشیف یتفرع علیه فروع کثیره و هو ان الله
سبحانه خلق االنسان کونا خلقه صالحه العامل الخیر و اعامل الرش یعنی ان یده
مثال صالحه الن یلطم بها وجه الیتیم مثال و انیتصدق بها و عینه صالحه الن ینظر
بها الی غیر محرم و انینظر بها الی املصحف و الکعبه و هکذا جمیع اعضائه و
جوارحه و جلده و لحمه و عظمه و عصبه و عروقه و جمیع حرکاته و سکناته و
میوله و شهواته و طبایعه و غضبه و جمیع مشاعره الظاهره و الباطنه و نفسه و
روحه و عقله و حقیقته فجمیع ذلک منه صالح الن یفعل به طاعه و معصیه
بالبداهه و االحساس و لیس فی شیء منها تعین طاعه و تعین معصیه و بذلک
خلقه الله مختارا قادرا علی الطاعه و املعصیه فاالنسان الکونی یمکن انیصدر منه
طاعه و انیصدر منه معصیه و انیومن و انیکفر فهو بالنسبه الی السعاده و
الشقاوه کاالمکان او هو االمکان و مبنزله املاده النوعیه و هو مرکب فی نوعیته من
ماده و صوره نوعیتین و هو للسعاده و الشقاوه کالخشب للرضیح و الصنم فام
یظهر منه من صوره سعاده لیست من مقتضیات مادته و مایظهر منه من صوره
شقاوه لیست من مقتضیات صورته فان املاده و الصوره امران طبیعیان لیستا منشأ
سعاده و شقاوه و ان کان مادته اکرث توحدا و استقالال و صورته اکرث تکرثا و اضمحالال
و ما وجدت فی کلامت املشایخ ان منشأهام الوجود و املاهیه فامنا یریدون بهام
جهه الرب و النفس بالجمله االنسان الکونی شیء مرکب من ماده و صوره فی کل
عامل بحسبه من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره و قال خلقک فسواک فعدلک
فی ای صوره ماشاء رکبک و قد خلق هذا االنسان الکونی فی خلقین خلق اولی
نوعی و خلق ثانوی شخصی و کل خلق منهام مرکب من ماده و صوره فالخلق
النوعی له ماده اولیه نوعیه و صوره نوعیه هی اصل املاهیه ثم هام معا الهیولی
القابله للصوره و املعروف ان حصه منه ماده شخصیه ثانیه فی الخلق الثانی و قد
حققنا ان النوع الیتحصص الن التحصص فی الکم املقدر و ال کم له مقدرا فالحصص
فی کل االفراد ال کلی االفراد و امنا الحق املشاهد عندنا ان املاده الشخصیه هی
ظهور النوع ال حصه من ذاته فیصدق علی الفرد بعض النوع بالجمله االنسان
الشخصی مرکب من حلین مادیین و عقدین صوریین کام برهن علیه فی محله و
هاتان املادتان الدخل لهام فی طاعه و ال لهاتین الصورتین فی معصیه و مایصدر
منها حرکات و سکنات کونیه التورثان سعاده و الشقاوه و امنا هام کمنشأهام من
الکونیه و هو قوله تعالی کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین مبرشین و
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منذرین نعم ان الله خلقه للطاعه بالذات ای خلق وجوده علی حذو مشیته و مکنه
من املعصیه بالعرض لحصول الطاعه ای خلق له ماهیه لقوام الوجود ال الجل نفسها
و هام فیه بالقوه فوجه الله الیه مشیته الرشعیه و الوصفیه کام وجه الی ارض
االمکان مشیته الکونیه فی خلقه فسطع منها نور هو علی صفه املشیه الرشعیه و
یعرب عن ذلک النور باملاء العذب الفرات السائغ رشابه اذ من املاء کل شیء حی
فارشق بذلک النور بدن االنسان الکونی و بلغه الحجه و وصله الدعوه فان امتثل و
طاوع ظهر علیه صفه خاصه شخصیه مادتها اثر مشیه الله الرشعیه و صورتها من
امتثال االمکان ای زید الکونی کام ان ما فی املرآه من شبح له ماده من اثر الشاخص
و صوره من قبول املرآه و ذلک االمتثال و القبول هو طینه علیین قد عجنت بذلک
املاء العذب الفرات و هام معا الصوره الشخصیه و العملیه التی خرجت الی الربوز
من الکمون و ذلک النور هو الجنه املوعوده و الحبه املزروعه فی ارض االمکان ای
وجود زید و باالعامل تتخصص بزید او عمرو و اعاملهم مثن نعیم الجنه العام املطلق
و مخصصه ذلک االطالق بزید و عمرو و سنبله مازرع فیهام من نور الشارع و ظله
ففی الحقیقه عامل جمیع اعامل الخیر هو تلک املشیه ان ذکر الخیر کنتم اوله و
اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه الزیاره .و معنی قوله 7االعامل صور الثواب
و العقاب ای االمتثاالت مخصصات اطالق الثواب و العقاب و هذه الصوره هی
الصوره الرشعیه و العله الغائیه التی اظهرها الله علی الکون بعد متام خلقه و هی
ای العله الغائیه مقدمه وجودا و موخره ظهورا فالبد من تقدم حقیقه هذه الصوره
الرشعیه علی هذا الکون البته و حقیقه الرشایع کال هو التوحید و املعرفه لقوله
تعالی خلقت الخلق لکی اعرف فذلک التوحید الذی هو الحقیقه و العله الغائیه
یظهر فی کل مرتبه من املراتب بصوره تناسب تلک الرتبه فانه غایه خلق کل شیء
و سابق علی کل شیء و ظاهر بعد وجود کل شیء فیظهر بعد خلقه العقل علی
العقل صفه العقل الرشعی الذی یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان فالعقل
الرشعی مرکب من ظهور تلک الغایه و قبول العقل کام سمعت و سمینا الکونی
بالعقل علی الظاهر املتعارف و اال العقل هو ظل الفواد و قبول مرآه املشعر املدرک
للمعانی بالجمله و تظهر تلک الغایه فی مرآه الروح فتکون روحا علی ملئکه الحجب
و روح الله و فی مرآه النفس فتکون نفسا ناطقه قدسیه و باالخالق الحسنه و
الصفات الحمیده و العلوم الحقه و فی مرآه الطبع فتکون طبعا علیینیا و فی االهبیه
فتکون ماده صالحه و فی املثال فتکون ظال نورانیا سعیدا طیبا و باخالق زکیه و
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صفات علیه و فی الجسد فتکون صلوه و صوما و حجا مثال و الغرض ان هذه
الصفات فی هذه املراتب جمیعا مرکبه من نور الشارع و قبول املحل و هی الصوره
الرشعیه و هی املوخره ظهورا و هی املقدمه وجودا و هی الحبه التی زرعت فی
ارض الکون فی ای رتبه و سقیت مباء االمر و النهی و ربتها شمس وجود الشارع
فنبت النبات الرشعی و هو املصلی مثال و هو صوره التوحید فی کل رتبه بحسبه و
املفرط فیها مفرط فیه ملا عرفت و ان شئت فسم الغایه الوالیه فان الله سبحانه امر
الخلق بالتوحید لیستکملوا فی امر الوالیه الل محمد :فمن وحد الله کام ینبغی هو
الولی الحق و من والی آل محمد :کام ینبغی هو املوحد الحق و علی ذلک جمیع
الحق ظهور الحق ،الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم فلو قال العله الغائیه انا
صلوه املومنین و صیامهم ملا قالت شططا و صدقت فیام قالت النهام ظهورها و علی
هذه فقس املعاصی فانها ایضا مرکبه من ماء ملح اجاج هو دعوه اصل الباطل الی
نفسه و من تراب امتثال زید المره علی حذو ما سمعت و ان شئت قلت ان الهالک
امنا یهلک مبخالفه شارع الحق و املاده علی ای حال من ظل الشارع و الصوره من
االمتثال و املخالفه و السعاده و الشقاوه و الحسن و القبح فی االمتثال و املخالفه
فذلک النور کصوره وجهک فی املرآه و لکن قد یستقیم املرآه فرتی وجهک علی
صفته و قد تنصبغ و تعوج بحیث تتربأ من الصوره التی فیها و تقطعها عن نفسک
و ان کانت قامئه مبثالک فکذلک ظل الشارع رحمه الله علی االبرار فی بطن امتثالهم
و نقمته علی الفجار فی بطن مخالفتهم فذلک الظل یمد ماده النار لهم و یمد ماده
الجنه و التنافی هذا املعنی و ذلک املعنی فان روساء الضالله مبخالفتهم للشارع
بلغوا هذا املبلغ فاملرجع ظله و نوره فهو رحمه الله علی االبرار و نقمته علی الفجار
و ان شئت قلت ذلک النور هو القاع الصفصف الذی یجب انیغرس فیه االشجار و
من الیغرس الصالحات فهو موتور فی الجنه ال مأوی له یسکن فیه و ال شجر یستظل
به.
و صفه وقوع نور الشارع علی زید و اخراج املصلی مثال عنه بعینه هو وقوع حر
رساج علی الدهن و اخراج شعله عنه و ذلک ان الدهن سیال فیه اجزاء حاره رطبه
و یابسه و اجزاء بارده رطبه و یابسه فانه مرکب من الطبایع و لیس فیه الربوده و
الرطوبه غالبه کاملاء و اال ألطفأ النار او فر منها بالکلیه فاذا جئت بنار الی الدهن
وقع مثال النار علی الدهن و غاص فی اعامقه و قوی ما فیه من الحراره و الیبوسه
و بدد ما فیه من الرطوبه و الربوده حتی کلس الدهن دخانا و صعد به و لزمه حتی
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قوی الحراره و الیبوسه اللتان منها االنتشار و الضیاء فی الدخان و حمی الدخان
حتی احمر و اشتعل و خفی صفات الدخان و ظهر صفات النار فالشعله املرئیه لها
ماده و صوره مادتها من مثال النار املکمله و صورتها من قبول الدهن و قبول الدهن
فعل الدهن و تابع لصفته فیکون علی حسبه فتکون الشعله خرضاء و صفراء و
حمراء علی حسب قابلیه الدهن فامده الشعله صفه النار و صورتها صفه الدهن و
قد غرس مثال النار فی ارض الدهن و نبت منها نبات الشعله علی ماتری و کذلک
صفه اشتعال دهن وجود زید و کونه بنار العله الغائیه.
و اما صفه التجسم اعلم انا قد ذکرنا ان للشیء خزائن هی مظاهر حقیقته و منازل
ظهوره و لها فی کل منزل ظهور علی حسبه ففی منزل املعانی تظهر علی صفه
املعانی و فی منزل الرقائق تظهر علی الرقیقه و فی منزل الصور املجرده تظهر علی
صوره مجرده و فی منزل االظله تظهر علی صوره ظلیه و فی املواد الزمانیه تظهر
علی صفه املواد و ذلک ان تلک املنازل مرایا تجلی تلک الحقیقه فالتجلی علی صفه
الحقیقه و لکن الظهور علی صفه املرایا من توحد و تکرث و کدوره و صفاء و اقرتان
و تجرد و امثال ذلک فحقیقه الجنه التی هی الرحمه املکتوبه الرحیمیه بلحاظ
التخصص و الرحمه الواسعه الرحامنیه بلحاظ العموم قد ظهرت فی املواد الزمانیه
علی صفه الصلوه و الصوم و الرب و فی االظله تظهر علی صور تقتضیها االتری ان
العلم فی الدنیا علی ماتری و فی االظله علی صوره اللنب و الزوجه فی الدنیا زوجه
و فی االظله علی صوره النعلین و الحزن فی الدنیا علی ماتری و فی االظله علی
صوره الصفره و النقود فی الدنیا علی ماتری و فی االظله علی صوره العذره و هکذا
لکل شیء صوره هنا و صوره هناک و من عرف تناسب الصور عرف علم التأویل و
تناسب الصور شیء عجیب و سأمثل لک مثاال حتی تعترب به انظر فی الحراره مثال
فانها تقتضی فی االلوان الحمره و فی االوزان الخفه و فی الکم املتصل الطول و فی
الهیئات الدقه و فی الرتب الرفعه و فی النسب التفرق و فی الکم املنفصل التفرد و
فی السن الشباب و فی االخالق حب الشهره و فی املشاعر الجربزه و فی الخصال
الشجاعه مع التهور و فی االصوات الرفیع الدقیق و فی الوقایع الدفعی و هکذا فمن
عرف اقتضاء الشیء فی ذاته و اقتضاءه مع اقتضاء قابله عرف کیفیه صوره الحقیقه
فی املنازل فکام ان السفر فی الدنیا سفر و فی االظله صلوه کذلک الصلوه هنا صلوه
و فی االظله لها صوره خاصه من النعیم الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا و کذلک فی
االخره للحقیقه صوره تناسب دهریتها و تجردها و الشارع الکامل املشاهد یراها
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فیقول ان جهنم ملحیطه بالکافرین و یقول الذین یأکلون اموال الیتامی ظلام امنا
یاکلون فی بطونهم نارا و یقول الترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و یقول ان
هم اال کاالنعام بل هم اضل و یقول و امرأته حامله الحطب فی جیدها حبل من
مسد و غیره الیری تلک الصور و یتعجب فالحقیقه تظهر فی کل عامل بصوره کام
عرفت فتلک الصور متناسبه النها صور حقیقه واحده و ان کانت بحسب الصوره
مختلفه کام مثلنا بصور الحراره و کل عالیه من تلک الصور ترقی الصوره الدنیا و
کل دان منها تنزل الصوره العلیا فهذه االعامل ترتقی الی عرصه النفوس و تکون فیها
علی حسب عامل النفوس من الصوریه و التجرد و الدهریه و الدوام و عدم الدثور و
االستمداد املستمر لکن علی حسب قابلیه النفس و جهاتها و شهواتها و طبایعها و
مشاعرها یعنی ان الرحمه املکتوبه ای نور الشارع و ظله اذا توجهت الی زید و
امتثل بجمیع جهات نفسه مثال تظهر تلک الرحمه فی مرایا شهواته و طبایعه و
مراداته علی حسبها فان شاءت حوریه فهی حوریه و ان شاءت تفاحه فهی تفاحه
و ان شاءت طیرا فهی طیر و ان شاءت نهرا فهی نهر او قرصا فهی قرص و هکذا
مثال ذلک مرآه تصنع بحیث اذا واجهت بها الجدار رأیت فیها کلبا مثال و کذلک
مرآه تری فیها شاه و هکذا و النفس االنسانیه مشاعرها باختیارها کام ان جسدها
باختیارها فاذا هیأت مشاعرها بهیئه الحوریه و واجهت بها الرحمه املکتوبه ظهرت
لصاحبها فیها الحوریه او الشجر ظهر له الشجر او القرص ظهر له القرص و هکذا و
فیها ماتشتهیه االنفس و تلذ االعین اال ان عامل النفس دهریه و لیست تشتهی اذا
خلیت و طبعها اال ما تقتضیه طبایعها و بقدر همتها و سعتها و احاطتها و ملکاتها
و عاداتها فنفس الکافر التتصور بصوره الخیر النها ماتصورت بصوره الخیر و لیس
لالنسان اال ماسعی و ان سعیه سوف یری ثم یجزاه الجزاء االوفی و ماتجزون اال ما
کنتم تعملون و هی منکوسه الی الغضب کام کانت فی الدنیا و لها بجمیع صورها
التی حصلتها فی الدنیا صوره من الغضب محیطه بها من حیه و عقرب و سبع و
شیطان قرین و نار و حمیم و غیرها فالکافر یعطش و یتصور بصوره املاء و یتوجه
الی الغضب قهرا فیظهر فی مرآته الحمیم مبقتضی طبعه و یتصور بصوره الرفیق
فیقرنه شیطان و یجوع و یتصور بصوره االکل فیوتی بالزقوم لکثافه مرآته و خباثته
قال الله تعالی ذوقوا فتنتکم و قال ان هذا ما کنتم به مترتون و امثال ذلک من
االیات و التزعم ان جمیع ذلک تصورات فاوال لیس لک من الدنیا و ما فیها حظ اال
صور فی مشاعرک و ثانیا ان الرحمه فی الخارج موجوده واقعا و هی رحمه الرحیم
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و الغضب فی الخارج موجود و هل هام موجودان علی جهه االطالق من جمیع
انواع النعیم و العذاب فهام رحمه رصفه و غضب رصف لیس فیهام مبادی الجزئیات
او فی الرحمه مبادی انواع النعیم و اصنافه و افراده و فی الغضب مبادی انواع
العذاب و اصنافه و افراده مقتضی الکتاب و السنه ان فیهام جمیع االفراد موجوده
بتفاصیلها علی العموم و باالعامل تختص بکل احد و رسه ان النفس الکلیه الشارعه
هی عله جمیع افراد النفوس و جمیع االفراد شعاعها و نورها و وجوه جمیع االثار
فیها و لکن علی نحو الینافی توحدها و امثل لک مثاال و هو ان روحک البخاری
سمیع بصیر ذائق شام و المس و معط و ماش و امنا یظهر سمعه فی االذن و برصه
فی العین و ذوقه فی اللسان و شمه فی االنف و ملسه فی الجلد و اعطاوه فی الید
و مشیه فی الرجل و لو ملیکن فیه مبدأ االبصار ملا ابرص بالعین و لو ملیکن فیه مبدأ
السمع ملاسمع باالذن و هکذا تلک الرحمه فیها مبدأ جمیع الخیرات و تظهر فی
جهات مشتهیات نفوس الناس علی حسبها فلو ملتکن فیها تلک املبادی ملاظهرت فی
النفوس علی ما اشتهت و لیس کل ماده صالحه لکل صوره و لیس ماده املوج مثال
التی هی املاء صالحه للسیف و لیس الفرق بینهام فی الصوره خاصه بل و فی املاده
و امنا الصور الشخصیه افراد نوع صوره املاده فالبارصه و السامعه و الشامه افراد
صوره الروح البخاری و هو له صوره هو بها سمیع بصیر ذائق شام المس فلو ملیکن
له تلک الصوره ملا تشخص بالبارصه فی العین و السامعه فی السمع و کذلک الرحمه
حور بکلها قصور بکلها انهار بکلها اشجار بکلها و هکذا و لو ملتکن کذا ملاظهرت فی
النفوس علی ما اشتهت من الخیرات و هذا رس ان اشجار الجنه تحمل کل مثر و تفید
کل لذه و کل علم و حکمه و االنسان فی عین نکاح الحوریه یجد کل لذه مأکل و
مرشب و تستفید کل علم یعنی اذا تناول االنسان مثال تفاحه و اراد الرمانه تفید له
طعم الرمان و اذا اراد العنب تفید له طعم العنب و هکذا و اذا اراد علام افادته
علام و هکذا کام یکون الروح البخاری سمیعا بصیرا ذائقا شاما المسا علی ما رشحت
فلیس الکافر الخبیث النفس املنکوستها یقدر علی تصویر صوره نعیم و تحصیله فلو
کان ما من املبدأ ماده رصفه صالحه للکل لقدر الکافر علی تصور الرحمه و تحصیلها
و امنا هو ذو ملکه فی الرش و هی دهریه و لیس له غیرها فالیتصور اال صورا خبیثه
و الیتوجه اال الی الغضب و الیصل الیه اال الغضب فافهم و الحاصل ان االعامل هی
صور شخصیه للثواب مخصصه بالعامل و هی فی الدنیا علی هذه الصور و فی
االخره علی صوره دهریه دامئه خالده و علی حسب مشتهی النفوس اذ یحصل لها
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باالعامل ملکه تقدر انتصور مشاعرها علی ماتحب و تقابل بها الرحمه مثال فیحصل
له نعمه ارادها نعم تلک القدره علی حسب االعامل و امللکات فالکل احد تقدر
علی کل متن و امنا القدره علی حسب ما اکتسب من امللکات و الکامل مثل ما فی
الدنیا و الیشتهی غیر مایلیق به و غیر مایمکن فی حقه فی تلک الرتبه و هذا معنی
تجسم االعامل و موادها و صورها علی نحو االختصار و ظنی انی جمعت لک فی
هذه القاعده جمیع اطراف املسئله فتدبر فیها و اغتنم.
*« الباب الثالث فی احوال تعرض االنسان من حین فراقه الدنیا الی عرصه القیامه-
قاعده *»19
قاعده
فی حرش صنوف الخلق ،اعلم ان االیجاد هو التکلیف امنا امره اذا اراد شیئا انیقول
له کن فیکون «فکن» منه تکلیف و االنوجاد هو العمل و العباده فالیقوم الخلق
فی ای عامل اال بالتکلیف و االمتثال غایه االمر ان فی بعض العوامل التکلیف و االمتثال
ذاتیان و فی بعضها عرضیان و التکلیف اال بالبیان و البیان اال مببین و التبیین اال
برسول من جنس املکلف و الرشع هو صفات ذلک الرسول التی هی تفاصیل کامالته
الذاتیه الوحدانیه و ظهوراتها النه الکامل املکمل فان من شیء دخل عرصه الوجود
اال و هو مکلف و له رشع و رسول و غایه التکلیف الجزاء و السبب الی الجزاء
العمل و االمتثال و الجزاء هو ذلک التکلیف اال انه تکلیف نزوال و جزاء صعودا
االتری انه قال اذکرونی اذکرکم فجعل ذکره للعبد جزاء مع ان ذکره للعبد مقدم
علی ذکر العبد له فام ملیذکر الله جل جالله العبد بالتوفیق ملیذکره العبد بالطاعه
االتری انک ما ملتنظر الی املرآه الینظر الشبح الیک فنظرک الیه نزوال تکلیف له بان
انظر الی فاذا نظر الیک نظرک الیه اخیرا جزاء نظره و ما من الله مقدم ابدا علی ما
من العبد فالتکلیف ای نور الشارع هو تکلیف نزوال یحمله قول افعل و التفعل و
هو الجزاء صعودا و دار االنوجاد هو دار العمل و یعقبها دار الجزاء فالعود علی
البدء کام بدأکم تعودون و الجزاء علی حسب العمل و لقد علمتم النشأه االولی
فلوال تذکرون فتعلق بک االیجاد کام انوجدت فعلی ذلک لکل من دخل عرصه
الوجود دار عمل و دار جزاء و امنا یجزون فی دار کلفوا فیها فمن حیث انها دار
جزاء آخره و قیامه و من حیث انها دار تکلیف عامل ذر سابق و البد و انیعود کل
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مخلوق الی ربه حیث ذکره و بدأه فان هناک دار جزائه و غایه ایجاده فمن بدأه
الله من الدنیا یعود الیها و یجزی فیها فان عود کل کائن الی حیث هو هو بدأ ال
الی حیث یعدم مثال فی الجامد الیاقوت البد و انیعود الی حیث بدئ یاقوتا فیکون
فی معاده یاقوتا کام کان فی بدئه یاقوتا و فی دار عمله یاقوتا و الیکون یاقوتا اال
فی الدنیا فمعاد الیاقوت فی اوقات کونه یاقوتا و البد و انیجزی فی اوقات کونه
یاقوتا بعمله الیاقوتی فان الیاقوت اما مطیع او عاص و اما اذا تفرق و اختلط
بالعنارص فقد عدم و عاد عود مامزجه التعین له فمعاده للجزاء فی اوقات کونه
یاقوتا کام روی فی متره فیها سواد ان امللک یرضبها مبنقاره النها ترکت ذکر الله
فجوزیت فی اوقات کونها متره ال بعد فسادها و عودها الی العنارص فمعاد الجامد
و النبات الدنیا اذ بدوهام فیها و هی حینئذ دار تکلیفهام فعودهام فیها و هی
محرشهام و ثوابهام و عقابهام فیها و کذلک هناک دار عملهام النها دار امتثالهام و
قبولهام و اما الحیوان فبدنه الجامدی و النباتی العرضیان فکذلک و اما نفسه
الحیوانیه فهی من غیب االفالک ای مادتها من غیب جوزهر القمر و صورتها
الشخصیه من قبول النفس النباتیه فاذا تفرق النباتیه بطلت صوره الحیوانیه
الشخصیه و عادت املاده النوعیه الی غیب االفالک عود مامزجه و مرادی بغیب
االفالک نفسها و حقیقتها التی بها هی هی فمحرش الحیوان ایضا الدنیا اال انه فی
رتبه فلک القمر فانه بعد تفرق بدنه یعود بعد حین عود مامزجه النه له خیال
ضعیف و وهم ضعیف و بقدر قوه خیاله و وهمه یبقی و هو یوم حرشه فیقتص
للجامء من القرناء ثم یموت الحیوان و یعود عود مامزجه النه تعینه من طبعه فاذا
تفرق الطبایع زالت الشخصیه کام انه اذا تفرق الدخان زالت الخراطه و الصفره و
لحق النار بکرتها عود مامزجه او استهلکت فی الطبایع و قوام الشعله بالدخان و
کذلک اذا اعتدلت النفس النباتیه التی هی البخار و ساوی جسم فلک القمر اشتعل
فیه نور فلک القمر و حیوته متعینا بتعینه فکان سبعا او بهیمه علی حسب البخار
فاذا تفرق البخار بقی االسد و الغنم مثال قلیال بقدر قوه مشعرهام الباطنی ثم یفنی
و لحق الحیوه النوعیه بکله بالجمله محرش الحیوان ایضا غیب هذه الدنیا مادام هو
هو قبل انیتفکک و یبطل.
و اما النفس الظلیه االنسانیه و حقیقتها التی بها هی هی و بها تکون انسانا دون
انتکون حیوانا فهی لیست تابعه للجسد فی التعین بحیث لوال الجسد لکان ماده
نوعیه بل هی متشخصه مبا تحصلت من العلوم و االعامل اعنی ان املاده النوعیه
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الظلیه الناشئه من النفس الکلیه املتعلقه ببدن زید قد تحصلت فی بدن زید علوما
و اعامال قد تعینت بها بحیث تعرف فی عاملها بتلک العلوم و االعامل فاذا تخلل
البدن بقیت تلک الحصه من املاده بصوره تلک العلوم و االعامل باقیه الرتکیب فی
الربزخ فیحرش هناک و یجزی هناک النه نودی من هناک و بدئ من هناک و یعود
الی هناک و قولنا الناشئه من النفس الکلیه فیه اشاره خفیه و هی ان االبدان
العرضیه جزء من اجزاء العامل الکلی الذی هو ظهور النفس الکلیه و لیست تنزل
سکنتها و التعود الیها کبدن زید العنرصی النباتی الدنیاوی العرضی فانه لیس تنزل
زید و لیس بجسمه و امنا هو اجزاء من بسایط العامل قد تألفت بیتا سکن فیه نفس
ایاما و ستفارقه و یسکن فیه غیرها بعد ما رم و لیس بتنزل نفسه و الیعود الیها و
الیثاب علیها و الیعاقب علیها و کذلک البدن املثالی لزید فلیس تنزل نفس زید و
لو کان تنزل نفس زید ملا عاد عود مامزجه و ملا فنی فی الربزخ و کان من االخره و
الی االخره و لکنه حصص من بسایط االظله التی هی تنزل النفس الکلیه قد تألفت
بدنا مثالیا و سکن فیه نفس زید و اشتعاله بزید اشتعال عرضی کاشتعال املرآه بشبح
الشمس فافهم فمثل حصص من االفالک قد تألفت لبدن زید فکانت بدنا مثالیا علی
هیئه علوم زید و اعامله یسکن فیه نفس زید نعم یسکن عقل زید فی عرشه و
نفسه فی کرسیه و مشاعره فی افالکه و طبایعه فی طبایعه کسکنی النار فی دخان
الشعله فاذا بطلت الحیوانیه بقیت املثالیه مده الربزخ لشده اعتدالها و انتضاجها
فاذا نفخ فی صور الصور نفخه الصعق و جذب عنها املواد تفککت املثل و لحقت
ببسایطها الکلیه.
و اما النفس االنسانیه فهی قد بدئت مرکبه و حیوتها رکنیه و ملتبدأ من بسایط
مستقله قبل الرتکیب و هی اصلها من تأیید العقل و عرصتها وسط الدهر و وقتها
ثابته دامئه و بدوها من الدهر و عودها الیه و قد ذکرها الله هنالک و ستعود الیه
هنالک و تجزی هنالک کام دعیت هنالک و اجابت هنالک و هی حقیقه زید و
حقیقه االنسان املبدوءه املکلفه املمتثله العاصیه املثابه و املعاقبه و ملا کان بدوها
مرکبا فی الدهر یکون عودها الیه و لیس یتفکک ترکیبها و تجزی باقیه الرتکیب و
یکون جزاوها خالدا لکونه دهریا.
بقی شیء و هو انی ذکرت سابقا ان االیجاد هو التکلیف و االنوجاد هو العمل و
االمتثال و یعرب عن الوجود املفاض من االیجاد بالست بربکم النه هو الذی به عرف
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الله نفسه له و هو صفه تعریفه نفسه لعبده و هو حقیقه جمیع ما کلف به و عرب
عنه بالست بربکم النه لیس علی نحو االلزام بل علی نحو االختیار النه موقوف علی
القبول و االمتثال و االنوجاد و یعرب عن االنوجاد ببلی ففی الکون االیجاد هو
التکلیف و الوجود هو املکلف به و الرشیعه نزوال و االنوجاد هو العمل امنا امره اذا
اراد شیئا انیقول له کن فیکون فکن هو التکلیف و الکون هو املکلف به و یکون
هو العمل فاذا انوجد و کان اثیب بالوجود و الکون و هو التوحید املفاض علیه و
ما عرف الله نفسه له به و هو الغایه فانه اذا وصل الیه فاز بالغایه التی هی الدوام
االبدی و الهیمنه علی جمیع ماسواه من آثاره و القدره الکامله و العلم الکامل و
الحیوه االبدیه و الربوبیه املستعلیه بالنسبه الی آثاره و هو الربح املشار الیه فی
القدسی خلقتکم لرتبحوا علی و ماخلقتکم الربح علیکم نقلته باملعنی و هو الجنه
املوعوده یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی و بهذا الثواب قد وصل کل من دخل
عرصه الوجود النه ملیعصه احد و ملیخالف امره موجود سبحان من دانت له
السموات و االرض بالعبودیه و اقرت له بالوحدانیه و شهدت له بالربوبیه و ان من
شیء اال یسبح بحمده و لکن التفقهون تسبیحهم کل قد علم صلوته و تسبیحه و
ملا عمرت الدیار و عبد الجبار فی جمیع االقطار حصل بین الخلق نسبه اخری و هی
نسبه االدانی الی االعالی و نسبه الناقصین الی الکاملین و ذلک ان فی الکائنین
صلوحات ثانیه یجب انیظهر بها الجبار لئالیخلو مظهر من املظاهر من ظهور الله
االحد غیر املتناهی جل جالله و البد الستخراج تلک الصلوحات و القوی من اسباب
مصاقعه فجعل الله االعالی اکامم ایدی ارادته و اخبی ارادته فیها و انصبغت فیها و
خرجت عنها اراده وصفیه و هی املشیه الرشعیه و هی هی املشیه الکونیه الظاهره
فی االعامل ان الله جعل قلوب اولیائه وکرا الرادته اراده الله فی مقادیر اموره تهبط
الیکم و فی بیوتکم الصادر عام فصل من احکام العباد فنور اولئک االعالی هو الرشع
و هو الوجود الوصفی الرشعی و الکون الرشعی و قول الست بربکم و هو شبح
منفصل من تلک املشیه الرشعیه و نور ارشق من صبح االزل فالح علی هیاکل
التوحید آثاره و یحمل ذلک النور االوامر و النواهی الرشعیه فبلغهام الله آذان قلوب
الکاینات و هیهنا اختلفوا فمنهم من قال بلی و امتثل و اجاب فظهر ذلک النور فی
کل رتبه منه علی حسبه ففی فواده باملعرفه و املحبه و فی عقله بالیقین و الرجاء
و فی نفسه بالعلم و الخوف و فی جسده باالعامل و منهم من قال نعم علی تفصیل
ذکر فی محله و لسنا االن بصدد بیانه فبذلک التکلیف و الهدایه استخرج الله من
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قوی تلک الکاینات صورا رشعیه و تلک الصور هی امتثال الکاینات و ذلک النور هو
الجزاء النوعی و بذلک االمتثال یتخصص باملکلف فاالعامل صور شخصیه للثواب فاذا
عمل املکلف باالوامر و کمل املقتضی و اجتنب النواهی و ارتفع املوانع ملک ذلک
النور فاثیب به و ذلک النور هو املحمدیه الغراء و العلویه البیضاء و الجنه و التوحید
الکامل الرشعی و الحیوه االبدیه و االستیالء و الهیمنه و القدره علی مایشاء و ما
العین رأت و ماال اذن سمعت و الخطر علی قلب برش و ماکتمه فی الصدور اولی
من رسمه فی السطور کام کانت تلک الصفات ثابته لتلک املشیه الرشعیه فاذا دار
جزاء کل احد و معاده حیث ذکره ربه و جزاوه ذکر الرب ایاه و البد من انیکون
باقی العین فی دار جزائه و ملا کان الجامدات و النباتات من الرتکیبات الدنیویه ای
تتفتت فی الدنیا کام کانت متفرقه االجزاء قبل ترکیبها فی وقت یکون دار جزائها
الدنیا فمعادها فی الدنیا حیث تجازی و اما النفوس الحیوانیه فلام کان بدو ایجادها
من االفالک کان عودها الیها و محرشها عند جوزهر القمر ثم متوت و تتفتت و
تکون ترابا و تلحق باصولها الفلکیه و اما النفوس املثالیه الربزخیه فلیست مرکبه فی
الدنیا و ال من غیبها و ملیکن لها اجزاء مستقله فی الدنیا قبل ترکیبها و لیست تتفتت
فی الدنیا فهی تبقی بعد خراب البدن فی الربزخ فان املراد منها الصوره املثالیه
االفالکیه القامئه باملاده الدهریه و اما النفوس الدهریه االنسانیه فهی خلقت مرکبه
فی الدهر و ملتکن مسبوقه باجزاء مستقله و الیلحقها التفتت و التحلل فهی ابدا
باقیه و دار تکوینها و تکونها و جزائها الدهر و علی ما عرفت البد من مصاقعه دار
التکلیف و العمل و الجزاء و ما کان یقال ان الدنیا دار تکلیف و االخره دار جزاء
فذلک کالم ظاهری و فی الحقیقه البد من املصاقعه فاالعامل الدنیاویه جزاوها فی
الدنیا و الربزخیه فی الربزخ و االخرویه فی االخره و ان کانت االعامل الثلثه تصدر
من االنسان فی الدنیا بحسب مراتبه و اما الجن فنفوسهم نفوس ظلیه مثالیه النهم
خلقوا من مارج من نار حصلت من الشجر االخرض النابت من الرتاب الذی خلق منه
االنسان و نفوسهم ظل نفوس االناسی فمحرشهم تحت محرش االناسی و جزاوهم
ظل جزاء االناسی سعداوهم فی حظایر الجنان بین السامء و االرض و اشقیاوهم فی
ضحضاح جهنم فوق االرض و االناسی هم فی السموات و نسبتهم الی االناسی نسبه
انوار الکواکب بالنسبه الی الکواکب فنفوسهم شعاع نفوس االناسی تظهر و تتعین
بحصص ارضیه طبیعیه کام یتعین الحیوانیه بالنباتیه و الفرق بینهم و بین الحیوان
ان الحیوان تألفه دنیاوی یفنی و تألف الجن دهری یبقی و هم برازخ بین النفس
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القدسیه و الحیوانیه اسافلهم اکرث شبها بالحیوان و اعالیهم اکرث شبها باالنسان و هم
ملحقون بالدهر دون رتبه االناسی فال انقراض لوجودهم و یخلدون فی الحظایر و
الضحضاح و اما املالئکه فرتبتهم دون رتبه الجن فی عامل الهباء حصص من ارض
املحرش و هی ایضا دهریه باقیه ثابته و هذه املالئکه خدم و سفلیه فی الدهر و
هم غیر سکنه الجنان و سدنتها املعارشین مع االناسی فی درجاتهم.
بقی شیء و هو ان کل ما دخل عرصه الوجود و کتب اسمه فی اللوح فال فناء له و
ال زوال عند ربه لربه و هو موجود ابدا حیث ذکره ربه علی ما ذکره مجزی بجزاء
عمله فی محل ذکره اال ان الجامد و املعدن و النبات و الحیوان و الظل یفنون فی
انفسهم فی االمتدادات الدنیویه و یبقون لربهم و اما االنسان و الجن فهم باقون
لربهم رسمدا بل ازال و فی انفسهم دهرا و کذلک کل ذی حیوه ارشاقی فان عند
مرشقه من انسان او غیره و ان کان فی نفسه ثابتا حیث کتب و قد اتینا و الحمد
لله علی ما اردنا ایراده فی هذه الرساله الرشیفه من احقاق حق ما ذکره املالصدرا
علیه الرحمه فی رسالته العرشیه و قد کتبنا املسائل علی نحو ترتیبها و ان کان ترتیبه
علی خالف مانراه من ترتب مسائل الحکمه فالیتعرضن علینا متعرض و وقع الفراغ
من تصنیفها فی لیله االحد للیله بقیت من شهر رجب املرجب من شهور سنه السبع
و السبعین من املائه الثالثه عرش حامدا مصلیا مستغفرا.
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